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              LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS 
 
 

Diverse klachten over de gang van zaken op school, zoals intimidatie, luizenprotocol, schorsing etc. Er 

is sprake van verstoorde communicatie tussen klaagster en de school. 

De Commissie constateert dat een heel aantal onderdelen van de klacht zien op de uitoefening van 

bevoegdheden die verweerder heeft. Dit betekent dat verweerder zelf keuzes mag maken mits dit 

gemotiveerd en zorgvuldig plaatsvindt. De Commissie toetst in dat geval terughoudend. Dat wil 

zeggen dat zij beoordeelt of de school in redelijkheid tot haar besluit kon komen.  

Zo heeft verweerder onder meer de bevoegdheid tot het opstellen van een luizenprotocol 

(klachtonderdeel 1). De Commissie acht het niet onredelijk dat de school hiervoor haar eigen tempo 

en format heeft gekozen. Dit klachtonderdeel is ongegrond. 

Ook heeft verweerder de bevoegdheid tot schorsing en verwijdering (klachtonderdeel 3b). De brief 

van 11 juni 2017 is een waarschuwingsbrief voor een eventueel traject van schorsing en verwijdering 

van (naam leerling}. Verder wordt een laatste uitnodiging voor een gesprek gedaan. Klaagster had 

aangegeven ontevreden te zijn over de relatie tussen kind, ouder en school. Ondanks diverse 

pogingen van de school om met klaagster in gesprek te treden, bleef klaagster gesprekken met de 

directeur afwijzen. Hierdoor was een impasse ontstaan. Verweerder heeft ter zitting aangegeven dat 

in het belang van (naam leerling} de communicatie met de ouder(s) weer op gang moest komen. De 

resultaten van (naam leerling} op school werden ook minder. Verweerder zag de waarschuwingsbrief 

als een laatste middel om met de ouder(s) aan tafel te komen. 

De Commissie begrijpt weliswaar hoe de school gereageerd heeft op de afwijzingen voor gesprekken 

van klaagster, maar van de school mag verwacht worden dat zij voldoende professionele afstand 

houdt en zoekt naar wegen om de communicatie te herstellen. Het is echter lastig, wanneer klaagster 

er zo gedreven in zit om professionele afstand te houden. Inmiddels had de school ook een aanbod 

voor mediation gedaan en had zij de jurist van klaagster benaderd voor contact. Dit mocht echter niet 

baten. Vanuit menselijk onvermogen en als laatste middel heeft verweerder uiteindelijk gekozen voor 

de waarschuwingsbrief tot schorsing en verwijdering. Gebleken is dat beleving en emotie in deze zaak 

een grote rol spelen en dat na de brief de situatie is geëscaleerd. Wellicht was een andere oplossing 

gericht tegen klaagster (en niet indirect tegen (naam leerling}) ook denkbaar geweest, die tot minder 

escalatie had geleid. Voorts acht de Commissie het van de zijde van klaagster een gemiste kans, om 

niet meer met de school in gesprek te willen gaan, terwijl daar wel een aanbod toe is gedaan door de 

directeur en het bevoegd gezag. Het gesprek had eventuele problemen kunnen wegnemen en 

pijnpunten in de communicatie kunnen blootleggen. Een dergelijk gesprek had eventueel kunnen 

voorkomen dat (naam leerling} de overstap naar een andere school heeft moeten maken. Gelet op de 

omstandigheden en de ontstane impasse acht de Commissie de waarschuwing niet onzorgvuldig tot 

stand gekomen. In zoverre is de klacht ongegrond. De Commissie constateert dat de beweringen van 

klaagster over smaad/laster/intimidatie/onder druk zetten/psychische mishandeling, door 

verweerder gemotiveerd zijn weersproken. Nu er geen duidelijke andere aanwijzingen zijn die deze 

vermeende handelingen bevestigen, kan de Commissie niet vaststellen dat de beweringen van 

klaagster hierover juist zijn. Verder kan de Commissie zich niet aan de indruk onttrekken dat de heer * 

zich weliswaar als MR lid heeft gepresenteerd tijdens het gesprek op 18 juni 2018, maar niet is 
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aangetoond dat hij zich onbetamelijk heeft gedragen. De Commissie verklaart voornoemde 

klachtonderdelen daarom ongegrond. 

 

Klachtnummer 2018/143 

Advies aan 
 
de Stichting * (verder te noemen: het bevoegd gezag), 
 
inzake 
 
de klacht van mevrouw *(hierna te noemen: klaagster), moeder van (naam dochter). 
 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 
 
Bij brief van 9 juli 2018 heeft klaagster een klacht ingediend bij de Landelijke 
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs (verder te noemen: de Commissie) tegen de 
Christelijke basisschool *  (hierna te noemen: de school). De klacht is in het bijzonder tegen de  
directeur, gericht. 
 
Bij brief van 19 september 2018 heeft mr. G.J. Heussen, werkzaam bij Allied Advocaten, 
namens de school en het bevoegd gezag verweer gevoerd. 
 
De klacht is aangevuld bij e-mailbericht van 3 oktober 2018. 
 
Bij brief van 13 november 2018 heeft mr. Heussen, voornoemd, op de aanvulling van de klacht 
gereageerd. 
 
Op 21 november 2018 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden te Utrecht. Klaagster is in 
persoon verschenen, vergezeld van een vriendin. Namens de school zijn de directeur, 
voornoemd, en de  bestuurder, verschenen, bijgestaan door mr. Heussen, voornoemd. Partijen 
zijn in elkaars aanwezigheid gehoord. 
 
 
II. Standpunt van klaagster 
 
Uit hetgeen schriftelijk en ter zitting naar voren is gebracht, leidt de Commissie – kort en zakelijk 
weergegeven – de volgende klachtonderdelen af.  
 
(1) Luizenprotocol 
Klaagster uit haar bezwaren over het feit dat dat de school niet voortvarend genoeg een 
protocol heeft ingevoerd om de besmetting van leerlingen door luizen tegen te gaan, het 
zogenaamde ‘luizenprotocol’. Dit, terwijl zij zelf op 2 november 2017 een protocol aan de school 
had aangeboden.  
 
(2) Vertrek leerkrachten 
Klaagster stelt zich op het standpunt dat er veel leerkrachten van de school vertrekken mede 
door het beleid en optreden van de directeur. 
 
(3) Schorsen leerlingen 
Klaagster stelt dat zowel haar dochter (naam leerling) als een andere leerling ten onrechte zijn 
geschorst door de directeur. Op 11 juni 2018 heeft klaagster een waarschuwing ontvangen van 
verweerder.  
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(4) Smaad/laster door de directeur en bestuurder 
Klaagster stelt dat er met de medezeggenschapsraad (hierna: MR), de raad van toezicht, de 
leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie en het samenwerkingsverband is gesproken over de 
reden van schorsen en aansluitend verwijderen zonder dat klaagster hierbij is betrokken. 
Klaagster heeft aangifte van smaad en/of laster bij de politie gedaan. 
 
(5a) Spreekverbod 
Klaagster stelt dat er naar aanleiding van het schorsen van een jonge leerling onrust ontstond 
onder de ouders en dat daar onderling over werd gesproken. Klaagster stelt dat de school in 
haar  
e-mailbericht van 15 februari 2018 aangeeft dat ouders niet onderling met elkaar hierover in 
gesprek mogen gaan, maar met de directeur hierover moeten spreken. Klaagster stelt dat er 
sprake is van een spreekverbod. 
 
(5b) Intimidatie vader (naam leerling) 
Verder stelt klaagster dat de directeur de vader van (naam leerling) heeft geïntimideerd.  
 
(6a en b) Intimidatie  
Klaagster meent dat de directeur haar diverse keren intimiderend heeft bejegend. Zo heeft de 
directeur haar wel te verstaan gegeven dat haar hulp tijdens de gymles niet gewenst is, liep de 
communicatie rondom een 10-minutengesprek uit op een machtsspel en voelt klaagster zich 
dikwijls door de directeur onder druk gezet.  
 
(7) Intimidatie door de heer * en de bestuurder 
Klaagster stelt dat zij en de vader van (naam leerling} onder druk zijn gezet door de heer * en 
de bestuurder.  
 
(8) Psychische mishandeling door de directeur 
Klaagster stelt zich op het standpunt dat (naam leerling) op 15 juni 2018 door de directeur 
onder druk is gezet. De directeur stelde haar dochter veel vragen waarop zij geen antwoord 
had. (naam leerling) is bang geworden van de directeur, aldus klaagster. 
 
(9) Smaad/laster 
Klaagster stelt dat er sprake is van smaad door de heer *.  
 
(10) Passend onderwijs 
Deze klacht ziet op de klacht van de familie *. Deze klacht is ook separaat ingediend door de 
familie *. 
 
(11) Brief ervaringen onderwijsaanbod 
Klaagster heeft een brief van mevrouw * over negatieve ervaringen van het onderwijsaanbod op 
de school overgelegd. 
 
 
(12) Onvolledig leerlingdossier 
Klaagster stelt dat de school het leerlingdossier van (naam leerling) niet volledig aan haar heeft 
verstrekt. Verder stelt klaagster dat het dossier ten onrechte is vernietigd zonder rekening te 
houden met de wettelijke bewaartermijn. 
 
 
III. Standpunt van de school en het bevoegd gezag (hierna samen ook wel te noemen: 
verweerder) 
 
(1) Luizenprotocol 
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Verweerder stelt dat het vaststellen van een luizenprotocol een bevoegdheid van de 
medezeggenschapsraad is. Klaagster heeft geen inspraak over het tempo waarin dit protocol 
wordt vastgesteld. Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 was de directeur zelf bezig met 
het maken van een luizenprotocol en is het concept aangeboden aan de MR. Klaagster had 
inmiddels zelf een protocol gemaakt. Verweerder stelt dat klaagster ten onrechte op haar stoel 
is gaan zitten en dat het door klaagster gemaakte protocol niet zonder instemming van de MR 
en het team kon worden ingevoerd. 
 
(2) Vertrek leerkrachten: 
De redenen dat een aantal leerkrachten vertrekken of herplaatst worden is gelegen in heel 
andere motieven dan door toedoen van de directeur of de bestuurder. 
 
(3) Schorsen leerlingen: 
De brief van 11 juni 2017 is een voorgenomen besluit tot schorsing. In deze brief geeft 
verweerder klaagster (vanuit naam leerling) een formele waarschuwing voor het niet tonen van 
onderwijskundig ondersteunend gedrag. Tevens wordt een laatste uitnodiging voor een gesprek 
gedaan. Dit voornemen tot schorsing is niet doorgezet in formele besluitvorming. Het 
voorgenomen besluit tot schorsing en het verwijderen en het al dan niet effectueren in 
besluitvorming is een bevoegdheid van verweerder. 
 
(4) Smaad/laster door de directeur en bestuurder 
Verweerder betwist dat blijkens de brief van 11 juni 2018 over de schorsing (en voorgenomen 
verwijdering) van (naam leerling} met derden is gecommuniceerd. De school moet de 
leerplichtambtenaar en de inspectie informeren bij een schorsing van meer dan 1 dag. Ook is 
het samenwerkingsverband op de hoogte gesteld om behulpzaam te zijn bij het eventueel 
vinden van een nieuwe school voor (naam leerling). Nu klaagster aangifte heeft gedaan en een 
strafrechtelijk traject loopt, stelt verweerder dat de Commissie niet bevoegd is om over dit 
klachtonderdeel te oordelen. 
 
(5a) Spreekverbod 
Verweerder geeft aan dat de directeur in het algemene e-mailbericht aan de ouders verzoekt 
om bij eventuele gevoelens van onvrede of kritiek zich vooral tot haar te wenden. De directeur 
heeft de vrije beleidsruimte om zich mondeling of schriftelijk tot de ouders te wenden op een 
manier die haar goeddunkt.  
 
(5b) Intimidatie vader (naam leerling) 
De directeur ontkent dat er sprake is geweest van intimidatie. Hooguit kan gesteld worden dat in 
de loop der tijd de verhoudingen tussen de directeur en klaagster en de vader van (naam 
leerling) verstoord zijn geraakt. 
 
 
De directeur herkent zich niet in de stelling dat zij intimiderend zou hebben opgetreden tegen de 
vader van (naam leerling). De directeur heeft op 18 juni 2018 een persoonlijk gesprek gehad 
met de vader van (naam leerling}. Zij heeft dit gesprek juist als intimiderend van de zijde van de 
vader ervaren. Ook smaad of laster van de zijde van de heer * ontkent de school stellig. 
 
(6a en b) Intimidatie  
De directeur stelt zich op het standpunt dat zij tijdens de gymles de nieuwe leerkracht de ruimte 
wilde geven en dat er een andere leerkracht in de buurt was om assistentie te verlenen. De hulp 
van klaagster was niet nodig. Verweerder meent dat dit bericht per e-mail ten onrechte als 
intimiderend is uitgelegd door klaagster. 
Wat betreft het 10 minuten-gesprek kan achteraf gezegd worden dat klaagster vanwege haar 
emoties niet meer te bewegen was tot redelijk overleg. 
 
 (7) Intimidatie door de heer * en bestuurder 
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Verweerder ontkent enig intimiderend gedrag of het uitoefenen van pressie. 
 
(8) Psychische mishandeling door de directeur 
De directeur herkent zich niet in het betoog van klaagster. De directeur stelt dat (naam leerling) 
zich vrij en veilig voelt als ze de directeur ziet, wanneer haar moeder niet in de buurt is. 
Hierdoor belandt (naam leerling) in een loyaliteitsconflict. 
 
(9) Smaad/laster  
Verweerder stelt dat de heer * is opgetreden als ouder en niet als lid van de MR. Op geen 
enkele wijze valt in te zien waarom jegens de vader van (naam leerling} sprake zou zijn van 
smaad of laster. Verweerder stelt dat de directeur het in de ogen van de vader van (naam 
leerling} niet goed kan doen en dat hij op dit punt geen gehoor heeft gevonden bij de heer *. 
 
(10) Passend onderwijs 
Dit klachtonderdeel gaat over klachten van de ouders van (naam mede leerling) en kan niet als 
klacht van klaagster worden aangemerkt. 
 
(11) Brief ervaringen onderwijsaanbod 
Vermeende schending van de zorgplicht is door klaagster niet onderbouwd. 
 
(12) Onvolledig leerlingdossier 
Verweerder stelt zich op het standpunt dat alles wat over (naam leerling} is opgenomen in het 
leerlingvolgsysteem aan klaagster is verstrekt. Alle gegevens en documenten zijn 
gedigitaliseerd en vervolgens zijn de papieren stukken vernietigd. Alles wat bewaard moet 
worden inzake verzuim en afwezigheid is nog steeds bewaard in het leerlingvolgsysteem. 
Verweerder stelt dat er geen sprake is van vernietiging van delen van het leerlingvolgsysteem 
van (naam leerling}. 
 
 
IV. Overwegingen van de Commissie 
 
De Commissie overweegt het volgende. 
De Commissie constateert dat een heel aantal onderdelen van de klacht zien op de uitoefening 
van bevoegdheden die verweerder heeft. Dit betekent dat verweerder zelf keuzes mag maken 
mits dit gemotiveerd en zorgvuldig plaatsvindt. De Commissie toetst in dat geval terughoudend. 
Dat wil zeggen dat zij beoordeelt of de school in redelijkheid tot haar besluit kon komen.  
Zo heeft verweerder onder meer de bevoegdheid tot het opstellen van een luizenprotocol 
(klachtonderdeel 1). De Commissie acht het niet onredelijk dat de school hiervoor haar eigen 
tempo en format heeft gekozen. Dit klachtonderdeel is ongegrond. 
Ook heeft verweerder de bevoegdheid tot schorsing en verwijdering (klachtonderdeel 3b). De 
brief van 11 juni 2017 is een waarschuwingsbrief voor een eventueel traject van schorsing en 
verwijdering van (naam leerling}. Verder wordt een laatste uitnodiging voor een gesprek 
gedaan. Klaagster had aangegeven ontevreden te zijn over de relatie tussen kind, ouder en 
school. Ondanks diverse pogingen van de school om met klaagster in gesprek te treden, bleef 
klaagster gesprekken met de directeur afwijzen. Hierdoor was een impasse ontstaan. 
Verweerder heeft ter zitting aangegeven dat in het belang van (naam leerling} de communicatie 
met de ouder(s) weer op gang moest komen. De resultaten van (naam leerling} op school 
werden ook minder. Verweerder zag de waarschuwingsbrief als een laatste middel om met de 
ouder(s) aan tafel te komen. 
De Commissie begrijpt weliswaar hoe de school gereageerd heeft op de afwijzingen voor 
gesprekken van klaagster, maar van de school mag verwacht worden dat zij voldoende 
professionele afstand houdt en zoekt naar wegen om de communicatie te herstellen. Het is 
echter lastig, wanneer klaagster er zo gedreven in zit om professionele afstand te houden. 
Inmiddels had de school ook een aanbod voor mediation gedaan en had zij de jurist van 
klaagster benaderd voor contact. Dit mocht echter niet baten. Vanuit menselijk onvermogen en 
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als laatste middel heeft verweerder uiteindelijk gekozen voor de waarschuwingsbrief tot 
schorsing en verwijdering. Gebleken is dat beleving en emotie in deze zaak een grote rol spelen 
en dat na de brief de situatie is geëscaleerd. Wellicht was een andere oplossing gericht tegen 
klaagster (en niet indirect tegen (naam leerling}) ook denkbaar geweest, die tot minder escalatie 
had geleid. Voorts acht de Commissie het van de zijde van klaagster een gemiste kans, om niet 
meer met de school in gesprek te willen gaan, terwijl daar wel een aanbod toe is gedaan door 
de directeur en het bevoegd gezag. Het gesprek had eventuele problemen kunnen wegnemen 
en pijnpunten in de communicatie kunnen blootleggen. Een dergelijk gesprek had eventueel 
kunnen voorkomen dat (naam leerling} de overstap naar een andere school heeft moeten 
maken. Gelet op de omstandigheden en de ontstane impasse acht de Commissie de 
waarschuwing niet onzorgvuldig tot stand gekomen. In zoverre is de klacht ongegrond. 
Verder overweegt de Commissie dat de klachtonderdelen 3a, 10 en 11 andere(n) (leerlingen) 
en niet (naam leerling} raken en daarom buiten beschouwing worden gelaten. De enkele 
omstandigheid dat klaagster voor de toekomst duidelijk wil maken hoe er is gehandeld en dat 
dit anders moet, brengt niet mee, dat klaagster een (voldoende) rechtens te respecteren belang 
heeft bij een oordeel van de Commissie. Bovendien is voor klachtonderdeel 10 een separate 
klacht ingediend door de familie * die de Commissie separaat zal behandelen. Deze 
klachtonderdelen zijn daarom niet-ontvankelijk. 
De Commissie veronderstelt dat de aangifte van 26 juni 2018 momenteel nog in behandeling is 
bij de politie. Om het strafrechtelijk traject niet te doorkruisen zal de Commissie dan ook geen 
uitspraak doen over klachtonderdeel 4. De Commissie verklaart zich ten aanzien van dit 
onderdeel van de klacht onbevoegd. 
De Commissie behandelt de klachtonderdelen 5, 6, 7, 8 en 9 gezamenlijk. De Commissie 
constateert dat de beweringen van klaagster over smaad/laster/intimidatie/onder druk 
zetten/psychische mishandeling, door verweerder gemotiveerd zijn weersproken. Nu er geen 
duidelijke andere aanwijzingen zijn die deze vermeende handelingen bevestigen, kan de 
Commissie niet vaststellen dat de beweringen van klaagster hierover juist zijn. Verder kan de 
Commissie zich niet aan de indruk onttrekken dat de heer * zich weliswaar als MR lid heeft 
gepresenteerd tijdens het gesprek op 18 juni 2018, maar niet is aangetoond dat hij zich 
onbetamelijk heeft gedragen. De Commissie verklaart voornoemde klachtonderdelen daarom 
ongegrond.  
Voor zover klaagster stelt dat het vertrek van docenten te wijten is aan het beleid van de 
directeur (klachtonderdeel 2), is het voor de Commissie bij gebrek aan bewijs niet mogelijk om 
de juistheid van de ingenomen standpunten vast te stellen. Verweerder heeft diverse redenen 
buiten de invloedssfeer van de directeur aangevoerd waarom leerkrachten zijn vertrokken. De 
Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de directeur enig verwijt treft en verklaart dit 
klachtonderdeel om die reden ongegrond.  
Klaagster stelt ten slotte dat het leerlingdossier van (naam leerling} onvolledig is en dat het 
leerlingdossier ten onrechte is vernietigd (klachtonderdeel 12). Verweerder heeft aangegeven 
dat alles, wat over (naam leerling} in het leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’ staat opgenomen, aan 
klaagster is verstrekt. Na de zomervakantie zijn ook de stukken van de docent, die met 
zwangerschapsverlof was geweest, nog nagelopen en zijn alsnog extra stukken aan klaagster 
verstrekt. Nadat verweerder de informatie in het leerlingvolgsysteem heeft gezet, worden de 
onderliggende papieren vernietigd. De Commissie ziet er geen aanwijzing in dat de school 
klaagster een onvolledig leerlingdossier heeft toegezonden. Ter zitting is desgevraagd 
aangegeven dat het onderwijskundig rapport ook bij de overhandigde stukken zit. Verder is 
afgesproken dat de directeur zal nagaan of er nog een leerlingenrapport is dat niet aan 
klaagster is overhandigd. Mocht dit het geval zijn, dan zal de school dit stuk alsnog aan 
klaagster overhandigen. De Commissie ziet dan ook geen reden om dit klachtonderdeel 
gegrond te verklaren. Dat de school de papieren gegevens vernietigt, nadat deze digitaal in het 
leerlingvolgsysteem zijn verwerkt, acht de Commissie ook niet onredelijk. 
De Commissie acht dit klachtonderdeel dan ook ongegrond.  
Hetgeen overigens is aangevoerd door klaagster kan ook niet leiden tot gegrondheid van de 
klacht. 
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V. Het oordeel van de Commissie 
 
De Commissie: 
- verklaart zich onbevoegd ten aanzien van klachtonderdeel 4; 
- verklaart klachtonderdelen 3a, 10 en 11 niet-ontvankelijk; 
- verklaart klachtonderdelen 1, 2, 3b, 5, 6, 7, 8, 9 en 12 ongegrond. 
 
 
VI. Advies 
 
De Commissie ziet geen aanleiding om advies uit te brengen aan het bevoegd gezag. 
 
 
Aldus gegeven op 21 november 2018 door mr. H.C. Naves, voorzitter, alsmede  
drs. J. van Tongeren en drs. E.J. Couperus, leden in tegenwoordigheid van  
mr. B. Jongedijk-Eijsink als secretaris. 
 
 

 


