
LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE KATHOLIEK ONDERWIJS 

  
  
 
 

 

  
Informatieverstrekking gescheiden ouders. Pedagogische begeleiding. 
Met betrekking tot het leerling-dossier had de school aan vader duidelijk moeten maken dat de 
informatie ook aan klaagster verstrekt zou worden, voor zover dit onduidelijk zou zijn voor de 
vader. In twijfelgeval met betrekking tot vermeende privacygevoelige informatie had de school op 
voorhand de vader erin kunnen betrekken.  Hoewel de commissie begrijpt dat de school geen 
verkeerde intenties heeft gehad had zij geen passages - los van die betrekking hebben op andere 
leerlingen - zwart moeten maken. Het gaat echter  te ver om te spreken van het achterhouden van 
essentiële informatie zoals de klacht luidt.  De Commissie is niettemin van oordeel dat dit 
klachtonderdeel in gemeld opzicht gegrond is. 
Met betrekking tot de begeleiding van {leerling} stelt de Commissie nog vast dat in de periode 
waarin {leerling} nog niet als zeer begaafd was aangemerkt, hij door de school wel als zodanig is 
behandeld. Zo is hij versneld doorgestroomd naar groep 3. De school heeft hem begeleid als een 
slim kind met concentratieproblemen. De school heeft hem altijd pluswerk gegeven en hem niets 
onthouden. De school heeft aangegeven op een gegeven moment handelingsverlegen te zijn met 
betrekking tot zijn gedrag. Zij heeft niet veel ervaring met zeer begaafde leerlingen. Dat heeft 
geleid tot het intelligentieonderzoek.  De uitkomst was dat bij {leerling} sprake is van een zeer 
begaafd intelligentieniveau. De klacht is voor het overige ongegrond. 
 
Klachtnummer 2018/078  
  
Advies aan:  
het bestuur van Stichting X (verder: het bevoegd gezag), inzake de klacht van mevrouw * (verder: 
klaagster)  moeder van *  (hierna: leerling) tegen de *school (verder: de school). De klacht is gericht 
tegen verweerder 1 (verder: de directeur) en verweerder 2 (verder: de IB-er) en heeft betrekking op 
de informatieverstrekking door de school,  het negeren van informatie van klaagster, het niet of 
onvoldoende overleggen met klaagster en de begeleiding van {leerling}.  
  
I. Verloop van de klachtenprocedure  
  
Klaagster heeft op 29 april 2018 een klacht via het klachtenformulier ingediend bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs (verder: de Commissie). In haar brief gedateerd 20 
april heeft klaagster haar klacht toegelicht.  
Op 1 juni heeft de heer *, (verder: bovenschools manager), namens het bevoegd gezag en de school 
een reactie op de klacht ingestuurd. De klacht is op 11 juni 2018 door de Commissie behandeld. 
Klaagster was hier in persoon aanwezig, vergezeld van haar partner. Namens de school en het 
bevoegd gezag waren de directeur, de IB-er en de bovenschools manager aanwezig.  
  
II. Standpunt van klaagster  
  
{leerling} is versneld doorgestroomd naar groep 3. Op 13 februari 2018 is uit onderzoek gebleken dat 
{leerling} hoogbegaafd is. Klaagster is in 2011 gescheiden. Beide ouders hebben gezag. {leerling} 
heeft zijn hoofdverblijf bij klaagster en woont voor het overgrote deel van de tijd bij haar.  
In de loop der jaren is een verschil van mening ontstaan tussen klaagster en haar ex-man over het 
gedrag van {leerling} op school. Haar ex-man was van mening dat {leerling} een ADHD-stoornis had 



en werd daarin gesteund door de school. De opvatting van klaagster werd door de school genegeerd. 
Klaagster was van mening dat geen sprake was van ADHD, maar dat {leerling} onvoldoende 
uitgedaagd werd door de school.  
Klaagster zou het eerste aanspreekpunt voor de school moeten zijn. Zij heeft het gezag en {leerling} 
woont bij haar. Zeker na de uitkomst van het onderzoek van de psycholoog, waaruit duidelijk 
gebleken is dat van enige stoornis bij {leerling} geen sprake is, maar dat hij hoogbegaafd is.   
Klaagster wordt slechts per e-mail van voldongen feiten op de hoogte gesteld, meer niet. Klaagster 
wil dat school haar als eerste aanspreekpunt en primaire overlegpartner beschouwt. Het is haar 
verantwoordelijkheid om haar ex-partner dan op de hoogte te stellen.  
Klaagster wordt consequent uitgesloten van overleg over {leerling}, maar belangrijke zaken worden 
wel met haar ex-partner en diens huidige partner besproken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit recente e-mail 
-correspondentie dat school zonder enig overleg met klaagster, maar wel in overleg met haar ex-
partner en diens nieuwe partner afspraken heeft gemaakt over de middelbare school waar {leerling} 
naar toe zal gaan.  
Uit het leerling-dossier dat klaagster 19 januari 2018 heeft ontvangen, blijkt dat er gesprekken 
hebben plaatsgevonden tussen haar ex-partner en de school waarvan zij niet op de hoogte was. De 
verslagen van die gesprekken zijn onleesbaar gemaakt. Bepaalde gebeurtenissen werden niet of pas 
veel later aan haar doorgegeven. Ook staan er onjuistheden in het dossier, zoals het feit dat {leerling} 
de helft van de week bij zijn vader zou verblijven.  
De afspraak die de school met klaagster en haar ex-man gemaakt heeft om het psychologisch 
onderzoek te bespreken, heeft school gewoon door laten gaan, ondanks het feit dat klaagster 
vanwege zwaarwegende omstandigheden gevraagd heeft de afspraak te verzetten en niet wilde dat 
deze zonder haar zou doorgaan.  
Klaagster is van mening dat, naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek, de school had moeten 
toegeven dat ze het  eigenlijk al die jaren bij het verkeerde eind heeft gehad.  
  
III. Standpunt van de school  
  
Bij de inschrijving van {leerling} was duidelijk dat er sprake was van gescheiden ouders, beiden met 
ouderlijk gezag. De school heeft hierdoor een actieve informatieplicht gekregen. Er is gekozen voor 
aparte gesprekken met klagers en aparte rapportgesprekken. De neutraliteit van de school ten 
opzichte van de ouders is regelmatig op de proef gesteld door de uiteenlopende visie van de ouders 
op de ontwikkeling van {leerling}. De school heeft altijd de prioriteit gegeven aan de eigen zienswijze 
ten aanzien van {leerling}.  
Het verslechterde gedrag van {leerling} werd wel door vader erkend, maar niet door klaagster. Vlak 
voor de zomervakantie van 2017 heeft een incident plaatsgevonden, waarbij klaagster gebeld is 
omdat het gedrag van {leerling} de veiligheid van de andere leerlingen en de leerkracht in gevaar 
bracht.   
School voelde zich handelingsverlegen en wilde graag externe hulp. De school heeft in twee 
gesprekken met beide ouders afspraken gemaakt. De standpunten van klaagster en haar ex-partner 
lagen ver uit elkaar. Uiteindelijk is een intelligentieonderzoek bij {leerling} uitgevoerd. De bespreking 
van het rapport stond op 22 maart 2018 gepland. Klaagster heeft zich op het laatste moment 
afgemeld. Het volgende bespreekmoment zou vier weken later plaatsvinden. Dit was voor de school 
geen optie, vanwege de zorgen omtrent de ontwikkeling van {leerling}. Door de school is een verslag 
gemaakt van het gesprek, dat verstuurd is naar beide ouders. Hierbij is expliciet gevraagd om een 
reactie of aanvulling. De school was dan ook verbaasd dat klaagster in plaats van een reactie op het 
verslag een klacht heeft ingediend bij de Commissie.   
Overigens wil de school expliciet aangeven dat geenszins sprake is van een beslissing die genomen is 
over het VO. De school geeft pas eind groep 7 een voorlopig advies voor het VO.  
  
Met betrekking tot het schooldossier heeft de school de gesprekken met vader onleesbaar gemaakt. 
Dit heeft de school gedaan vanuit het standpunt van neutraliteit, vanwege de moeizame relatie 



tussen de ouders en om de privacy van vader te respecteren. Ook is privacy gevoelige informatie van 
andere leerlingen onleesbaar gemaakt, verder is er niets aan veranderd.  
  
IV. Overwegingen van de Commissie  
  
De Commissie beperkt zich in haar oordeel in principe tot gebeurtenissen die zich binnen 1 jaar voor 
het indienen van de klacht hebben voorgedaan.   
  
Met betrekking tot de informatieverstrekking door de school aan klaagster stelt de Commissie  zich 
op het standpunt dat klaagster en haar ex-partner in gelijke mate en tegelijkertijd op de hoogte 
dienen te zijn van de bevindingen en uitlatingen van de school over hun kind. Nuanceringen zijn hier 
niet op hun plaats, beide ouders dienen aanspreekpunt voor de school te zijn.  De commissie heeft 
niet het idee dat de school daarover anders denkt maar de school heeft wel aangegeven daarin in dit 
geval problemen te ondervinden door de uiteenlopende opvattingen van de beide ouders. De 
commissie heeft er begrip voor dat het voor de school lastig is om daarin een weg te vinden, zeker in 
dit  geval waarin onduidelijkheid bestond over de oorzaak van het gedrag van {leerling}.   
  
Klaagster heeft uit het leerling-dossier moeten afleiden dat de school diverse gesprekken met vader 
over {leerling} heeft gehad, terwijl zij hiervan  niet op de hoogte was gesteld. In het geval dat de 
standpunten van ouders niet overeenkomen moet naar het oordeel  van de Commissie met beide 
partijen overlegd worden. De school kan niet slechts met één van beide ouders afspraken maken, 
althans de andere ouder daarbuiten houden. In aansluiting hierop stelt de Commissie  vast dat de 
school de intentie heeft gehad om helder en transparant te communiceren met klaagster. Dat er 
verschillende gesprekken zijn geweest met beide ouders is op zich niet bezwaarlijk en in dit geval - 
door de verschillende opvattingen van de ouders - kennelijk onvermijdelijk.  De commissie kan niet 
geheel overzien in hoeverre de door de ouders  verstrekte informatie tot een onjuiste besluitvorming 
heeft geleid.  Dat lijkt niet het geval aangezien de school het onderzoek heeft laten doen dat door 
partijen (in ieder geval door klaagster en de school) gewenst was en die ook tot het door klaagster 
voorgestane uitkomst geleid heeft. Er is echter informatie niet aan klaagster bekend gemaakt voor 
zover  gemaakte opmerkingen onleesbaar gemaakt zijn.  Met betrekking tot het leerling-dossier had 
de school aan vader duidelijk moeten maken dat de informatie ook aan klaagster verstrekt zou 
worden, voor zover dit onduidelijk zou zijn voor de vader. In twijfelgeval met betrekking tot 
vermeende privacygevoelige informatie had de school op voorhand de vader erin kunnen betrekken.  
Hoewel de commissie begrijpt dat de school geen verkeerde intenties heeft gehad had zij geen 
passages - los van die betrekking hebben op andere leerlingen - zwart moeten maken. Het gaat 
echter  te ver om te spreken van het achterhouden van essentiële informatie zoals de klacht luidt.  
De Commissie is niettemin van oordeel dat dit klachtonderdeel in gemeld opzicht gegrond is.  
  
Waar de school erop gewezen heeft dat het leerling-dossier een werkdocument is dat gevoed wordt 
door verschillende informanten kan het gebeuren dat er opmerkingen in voorkomen die niet geheel 
feitelijk correct zijn. De door klaagster aangehaalde punten geven geen aanleiding ervan uit te 
moeten gaan dat daardoor zaken misgelopen zijn. Van het verstrekken van onjuiste informatie kan 
niet worden gesproken.  
  
Het klachtonderdeel van het negeren van de door klaagster  ingebrachte informatie kan ook niet als 
gegrond bevonden worden. In de afgelopen tijd is de communicatie met klaagster eens eerder aan 
de orde geweest maar  dat heeft geleid tot een gesprek op 24 november 2017 waarvoor klaagster 
per mail achteraf uitgebreid de school bedankt heeft. Hieruit en uit de andere overgelegde gegevens 
kan niet anders blijken dan dat de school een goed contact heeft onderhouden met klaagster.   
  
Ook in het kader van de totstandkoming van het intelligentieonderzoek is klaagster daarbij 
betrokken. Haar toestemming is afgewacht  en zij heeft haar wensen kunnen aangegeven. In het 



onderzoeksrapport zijn die ook benoemd en is daarmee rekening gehouden. Dat de vader de 
aanmelding heeft gedaan, is uitdrukkelijk door klaagster goedgekeurd zo blijkt uit een email van haar 
hand van  8 februari 2018.    
Het bestaan van goed onderling overleg blijkt ook uit de planning van het overleg over de uitkomst 
van het intelligentieonderzoek.  Daarvoor  moesten diverse gesprekspartners bij elkaar komen.  De 
datum voor het gesprek is bij email van 27 februari 2018 bekend gemaakt en op diezelfde dag 
reageert klaagster daarop. Zij geeft daarin niet aan dat zij niet aanwezig kan zijn. Vervolgens komt 
het tot algemene besluitvorming dat de datum van 22 maart 2018 wordt aangehouden door een 
email van 6 maart 2018. Eerst op 20 maart 2018 geeft klaagster aan dat zij door omstandigheden 
(ziekte ander kind en deadline op het werk) niet aanwezig kan zijn en verzoekt vriendelijk om de 
afspraak te verzetten.   
  
Als wordt aangegeven dat dit gelet op de agenda's van de anderen niet gaat en het alternatief is dat 
pas  eind april 2018 een gesprek kan plaatsvinden of na de meivakantie, reageert klaagster met de 
mededeling dat een overleg zonder haar aanwezigheid niet door kan gaan. Het voorstel om het 
overleg door te laten gaan, afspraken te maken en deze per mail kenbaar te maken is door haar niet 
aanvaard. Ook niet nadat daarover is gemeld dat klaagster daarop haar visie mocht geven.  
  
De commissie onderkent dat klaagster in een lastige positie kwam te verkeren maar tevens dat  de 
school zich daarvan rekenschap heeft gegeven en tegen de onmogelijkheid aangelopen is om tot 
uitstel te komen gelet op de onwenselijkheid voor de benadering van {leerling}. Daarvoor was het 
onderzoek aangevraagd. Kennelijk heeft klaagster deze consequentie voor lief genomen, maar 
miskent daarmee de taak van de school. Zij heeft het kennelijk ook niet als aanleiding gezien om haar 
eigen prioriteit alsnog te verleggen.   
  
Waar de klacht kennelijk als aanleiding heeft het niet aanwezig laten zijn van klaagster bij dit overleg 
kan de verbazing van de school daarover ingezien worden, zeker waar klaagster niet inhoudelijk is 
ingegaan op de overlegresultaten.  
  
Met betrekking tot de begeleiding van {leerling} stelt de Commissie nog vast dat in de periode waarin 
{leerling} nog niet als zeer begaafd was aangemerkt, hij door de school wel als zodanig is behandeld. 
Zo is hij versneld doorgestroomd naar groep 3. De school heeft hem begeleid als een slim kind met 
concentratieproblemen. De school heeft hem altijd pluswerk gegeven en hem niets onthouden. De 
school heeft aangegeven op een gegeven moment handelingsverlegen te zijn met betrekking tot zijn 
gedrag. Zij heeft niet veel ervaring met zeer begaafde leerlingen. Dat heeft geleid tot het 
intelligentieonderzoek.  De uitkomst was dat bij {leerling} sprake is van een zeer begaafd 
intelligentieniveau.  
  
Het feit dat klaagster thuis geen problemen had met {leerling}, betekent niet dat de problemen die 
de school ervoer, niet reëel waren. De inbreng van klaagster is niet genegeerd maar er was 
voortschrijdend inzicht nodig en nader onderzoek. De Commissie stelt vast dat de door school 
geconstateerde problemen in lijn waren met de opvattingen van vader en met hem moet de school 
ook rekening houden.  Het vervolg van het intelligentieonderzoek geeft aan dat klaagster een goede 
inschatting heeft gegeven maar de school had de bevestiging van het onderzoek daarvoor nodig en 
kon daarmee verder.  
Het betreft naar het oordeel van de commissie een verloop van zaken dat als adequaat kan worden 
gekenschetst.  
  
Aldus is er onvoldoende reden  voor het overnemen van het verwijt van klaagster dat overleg over de 
uitkomsten van het intelligentieonderzoek en het daarop gebaseerde  onderwijsplan alsook over de 
keuze voor het voortgezet onderwijs door de school bemoeilijkt werd en zelfs onmogelijk.   



De wens van klaagster om haar als eerste aanspreekpunt en primaire overlegpartner aan te merken 
en te erkennen dat het haar verantwoordelijkheid is om haar ex-man op de hoogte te houden van 
zaken die {leerling} betreffen, niet de school , stuit al af op de actieve informatieplicht die de school 
heeft ten opzichte van beide ouders. Haar opmerking dat de school  doorgaat met het haar overal  
zoveel mogelijk buiten houden en geen acht te slaan op haar standpunten en bezwaren, mist grond 
gelet op het wat hiervoor daarover overwogen is.  
  
V. Het oordeel van de Commissie  
  
De Commissie is van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is, namelijk met betrekking tot de 
informatieverstrekking van het leerling-dossier, terwijl met betrekking tot de overige 
klachtonderdelen de klacht ongegrond is.   
  
Aldus gegeven op 24 juli 2018  door de heer mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, de heer dr. P.H.J.M. 
Hupsch, lid, mevrouw drs. W.  Lippits-Wacht, lid, alsmede mw. mr. A.C. Gröllers, secretaris.  
  
  
  
 


