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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE KATHOLIEK ONDERWIJS 

  
                   
 
 
 
Leerling ten onrechte niet bevorderd naar 5 Vwo. 
Verweerder heeft de bevorderingsprocedure correct gevolgd. Het besluit (naam leerling) niet te 
bevorderen naar 5 vwo dan wel te laten doubleren in 4 vwo kan de redelijkheidstoets bovendien 
doorstaan. De Commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is. De Commissie is van oordeel dat 
de school voldoende heeft toegelicht op welke gronden is besloten om (naam leerling) niet te 
bevorderen naar 5 vwo. 
De klacht is ongegrond. 
 
 
Klachtnummer 2018/176 
 
Advies aan: 
Het bestuur van Stichting X (verder: het bevoegd gezag), 
 
inzake  
 
de klacht van mevrouw * en de heer * (verder: klagers), ouders van (naam leerling). 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 
 
Klagers hebben op 24 juli 2018 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor het 
Katholiek Onderwijs (verder te noemen: de Commissie). De klacht is gericht tegen de heer * (verder: de 
rector), werkzaam bij de onder het bevoegd gezag ressorterende school het (naam school), (verder: de 
school) te (vestigingsplaats).  
 
Verweerder heeft het verweerschrift op 20 augustus 2018 aan de Commissie doen toekomen.  
 
Op 24 augustus 2018 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden te Eindhoven. Klagers zijn in 
persoon verschenen, vergezeld door (naam leerling). Namens de school zijn de rector en de heer * 
(verder: de plaatsvervangend rector) verschenen. 
 
 
II. Standpunt van klagers 
 
Uit hetgeen schriftelijk en mondeling naar voren is gebracht, leidt de Commissie de navolgende klacht 
af:  
 
(naam leerling) voldoet aan de bevorderingsnorm om naar 5 vwo te gaan. De school denkt echter dat 
(naam leerling) 5 vwo niet zal halen. Om die reden moet (naam leerling) naar 4 havo.  
 
(naam leerling) is begonnen in klas 1 op het gymnasium, vervolgens is hij naar 2 havo gegaan, daarna 
heeft hij twee keer 3 vwo gedaan en  afgelopen jaar heeft hij in 4 vwo gezeten. Als hij naar 4 havo moet 
dan betekent dat, dat hij drie jaar voor niets heeft geleerd, temeer hij op tweehonderdste punt is blijven 
zitten, voor vakken die niet binnen zijn gekozen profiel vallen. Als (naam leerling) niet bevorderd wordt 
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betekent dit dat hij blijft zitten èn dat hij een niveau terug moet. (naam leerling) zal dan een jaar lang 
niets leren. 
 
(naam leerling) heeft zich voorgenomen om zich meer te focussen op school en bepaalde 
nevenactiviteiten te laten vallen en/of minder frequent uit te oefenen. Daar is hij het laatste half jaar al 
mee begonnen, met als resultaat dat hij zes verliespunten heeft weggewerkt.  
 
(naam leerling) heeft het vereiste gemiddelde van 6,0 gehaald. Ook heeft hij voor examenvakken binnen 
zijn profiel 2 compensatiepunten gehaald die 2 verliespunten zouden moeten wegwerken. Hij zou dus 
over moeten zijn.   
 
Klagers en (naam leerling) hebben geprobeerd in contact te komen met de rector. Dit is niet gelukt 
omdat de rector hen ontwijkt.  
 
Tot slot klagen klagers dat de rector heeft gesproken met de directeur van het * Gymnasium, waar de 
andere zoon van klagers les krijgt. Het *Gymnasium heeft vertrouwelijke informatie naar de rector 
gestuurd. Dit past niet binnen de privacywetgeving zoals in Nederland geldend.  
 
 
III.  Standpunt van verweerder 
 
(naam leerling) had aan het einde van het schooljaar 2017-2018 vier onvoldoendes en voldeed hiermee 
niet aan de bevorderingsnormen zoals vernoemd in artikel 1 onder het kopje “Bevorderingsnormen 
zonder extra vak” van de Bevorderingsnormen bovenbouw en eindexamennorm (verder: het 
bevorderingsreglement). 
 
Ondanks het feit dat (naam leerling) niet aan de bevorderingsnormen voldeed, is toch besloten dat hij in 
de docentenvergadering besproken zou worden. In deze vergadering wordt een leerling aan de hand 
van ervaringen van verschillende docenten in het team besproken en wordt beslist of de leerling al dan 
niet alsnog bevorderd kan worden. De uitkomst van de bespreking van (naam leerling) was dat het 
docententeam geen aanleiding zag om (naam leerling) alsnog te bevorderen. De docenten verwachten 
dat (naam leerling) het meest succesvol zal zijn op de Havo.  
 
In het bevorderingsreglement is opgenomen dat een leerling die in een bepaalde klas is blijven zitten en 
in een daaropvolgende klas wederom niet wordt bevorderd, de opleiding op een ander (lager) niveau 
moet vervolgen. Omdat (naam leerling) ook in 3 vwo is blijven zitten, moet hij zijn schoolcarrière in het 
schooljaar 2018-2019 derhalve op 4 havo voortzetten.  
 
Verweerder betwist dat de rector klagers geen gelegenheid heeft geboden om met hem in gesprek te 
gaan. De rector heeft hen er enkel op gewezen dat zij voor een dergelijk gesprek een afspraak dienen te 
maken. Dit hebben klagers niet gedaan.  
 
 
IV. Overwegingen van de Commissie 
 
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: 

1. (naam leerling) is ten onrechte niet bevorderd van 4 vwo naar 5 vwo; 
2. De rector stond niet open voor een gesprek over de beslissing om (naam leerling) niet te 

bevorderen; 
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3. Er is in strijd met de privacywetgeving gevoelige informatie verstrekt.  
 
Ad 1. Bevordering 
Het besluit een leerling al dan niet te bevorderen betreft een zogenoemde autonome bevoegdheid van 
de school. Dit houdt in dat de school binnen zekere grenzen vrij is de normering vast te stellen en deze 
toe te passen. Er is in deze klacht dan ook sprake van een terughoudende toetsing, dat wil zeggen dat de 
Commissie slechts kan beoordelen of de school de eigen procedure juist heeft gevolgd en in redelijkheid 
tot het besluit heeft kunnen komen om (naam leerling) niet te bevorderen. 
 
De Commissie stelt vast dat de beslissing om (naam leerling) niet naar 5 vwo maar naar 4 havo te 
bevorderen conform het bevorderingsreglement is genomen. 
Immers, met vier onvoldoendes voldeed (naam leerling) niet aan de vereisten onder kopje 1 van de 
“Bevorderingsnormen zonder extra vak”. Ter zitting heeft (naam leerling) dit ook toegegeven. 
Desondanks is (naam leerling) in de docentenvergadering besproken. De docentenvergadering kan in 
bepaalde situaties besluiten af te wijken van de in het bevorderingsreglement geformuleerde regels.  
 
De Commissie is van oordeel dat de school tijdens de hoorzitting voldoende heeft toegelicht waarom 
het docententeam geen aanleiding zag om af te wijken van de in het bevorderingsreglement 
geformuleerde regels. De docenten hebben op grond van hun kennis en ervaring met (naam leerling) 
een professioneel oordeel gevormd.   
 
Verweerder heeft de bevorderingsprocedure correct gevolgd. Het besluit (naam leerling) niet te 
bevorderen naar 5 vwo dan wel te laten doubleren in 4 vwo kan de redelijkheidstoets bovendien 
doorstaan. De Commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.  
 
Ad 2. Communicatie met de rector 
De Commissie overweegt dat het de verantwoordelijkheid van de school is om een leerling en zijn 
ouders uit te leggen waarom hij of zij niet bevorderd wordt. Duidelijk moet zijn welke overwegingen 
hebben meegespeeld en de doorslag hebben gegeven. De Commissie is van oordeel dat de school 
voldoende heeft toegelicht op welke gronden is besloten om (naam leerling) niet te bevorderen naar 5 
vwo.  
 
Het is de Commissie bovendien niet gebleken dat de rector de communicatie met klagers uit de weg is 
gegaan. Dat hen werd gevraagd om een afspraak te maken voor een gesprek wijst daar ook niet op. 
Integendeel zelfs, de deur stond - na de gemaakte afspraak - voor hen open.  
 
Ad 3. Het verstrekken van privacygevoelige stukken 
De Commissie leidt uit de klacht af dat klagers het er niet mee eens zijn dat het * Gymnasium 
vertrouwelijke informatie aan de rector heeft verstrekt. De Commissie stelt vast dat dit feitelijk een 
verwijt is aan het * Gymnasium en niet aan verweerder. Nu het *Gymnasium geen partij is bij deze 
klachtbehandeling acht de Commissie de klacht op dit punt niet ontvankelijk.  
 
 
V. Het oordeel van de Commissie 
 
De Commissie is van oordeel dat de klachten 1 en 2 ongegrond zijn en klacht 3 niet-ontvankelijk is 
 

 
VI. Advies aan het bevoegd gezag 
 
De Commissie ziet af van het doen van een aanbeveling. 
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Aldus gegeven op 24 augustus 2018 door mevrouw mr. A. van Oorschot, voorzitter, de heer  
drs. P.H. Baggen en mevrouw drs. mr. A. Kortmann-Huysmans, leden, in tegenwoordigheid van  
mr. N. Anjema – de Oliveira Costa als secretaris. 
 
 


