
LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS 

 

 

 

 

Schorsing, verwijdering en zorgplicht hoogbegaafde leerling. 

Vanaf groep 4 is bekend dat (naam leerling) hoogbegaafd is en een sterke verdenking bestaat dat 

hij om die reden onderpresteert op school. (naam leerling) vertoont in bepaalde situaties 

oppositioneel gedrag. Met name heeft dit in groep 7 geleid tot problemen. (naam leerling) is op 16 

januari 2019 intern geschorst. Deze schorsing is beëindigd op 6 februari 2019. Op 12 februari 2019 

is aan klaagster medegedeeld dat de school is overgegaan tot schorsing en verwijdering van (naam 

leerling). Gebleken is dat bepaalde interventies averechts werkten bij (naam leerling). Zo moest 

(naam leerling) hardop uitspreken dat hij de regels ‘aardig, rustig, netjes’ zou naleven voordat hij 

terug mocht naar zijn eigen groep. (naam leerling) had hier grote moeite mee waardoor de interne 

schorsing onnodig lang heeft geduurd. Van de school mag in een dergelijke situatie worden 

verwacht dat zij nadenken over een aanpak die effectiever zou werken in de situatie van (naam 

leerling). De Commissie is  van oordeel dat er geen sprake was van een meer preventief cyclische 

structurele aanpak gericht op de specifieke situatie van (naam leerling). 

De Commissie benadrukt dat de school, gelet op de problematiek van (naam leerling), planmatig 

vorm had moeten geven aan de ondersteuning en begeleiding van (naam leerling) in samenspraak 

met zijn ouders. De school had hierbij gebruik kunnen maken van het  advies van (naam 

onderzoek) alsmede van de expertise van het samenwerkingsverband. Het is de Commissie niet 

duidelijk geworden waarom dit niet is gebeurd. Op dit punt is zij dan ook van oordeel dat de school 

ernstig tekort is geschoten in haar zorgplicht voor (naam leerling). De klacht is gegrond. 

 

Klachtnummer 2019/033 

 

Advies aan 

 

het bestuur van Stichting * (verder te noemen: het bevoegd gezag), 
 

inzake 

 

de klacht van * (verder te noemen: klaagster), moeder van (naam zoon)  

 

 

I Verloop van de klachtenprocedure 

 

Klaagster heeft op 13 februari 2019  een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor 

het Christelijk Onderwijs (verder te noemen: de Commissie).  

 

De klacht is gericht tegen (waarnemend directeur sinds 1 januari 2019) en (leerkracht groep 7) die 

werkzaam zijn bij de christelijke basisschool * (verder te noemen: de school). 

 

Het bevoegd gezag heeft op 14 maart 2019 een schriftelijke reactie gegeven. In de bijlage bij het 

verweerschrift zijn verklaringen toegevoegd van (algemeen directeur primair onderwijs) en de 

waarnemend directeur.  

 



Op 13 mei 2019 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden te Rotterdam. Klaagster is 

verschenen. De heer * is namens het bevoegd gezag verschenen.    

 

 

II Standpunt van klaagster 

 

Klaagster heeft aangegeven dat (naam leerling) drie jaar geleden (in groep 4) op verzoek van de 

school is onderzocht door (naam onderzoek). Uit dit onderzoek is gebleken dat (naam leerling) 

hoogbegaafd is en onder presteert. Het onderpresteren leidt tot boosheid, frustratie en koppig 

gedrag. Hij toont weinig doorzettingsvermogen en legt de lat hoog voor zichzelf. (naam onderzoek) 

heeft adviezen gegeven aan ouders en school. Volgens klaagster heeft de school deze adviezen maar 

gedeeltelijk opgevolgd 

In groep 6 is door de toenmalige leerkracht aan de ouders verzocht om hulp te zoeken voor de 

gedragsproblemen van (naam leerling). Dit hebben ouders gedaan en begeleiding wordt nu geboden 

door het Samenwerkingsverband. De school zelf heeft geen extra hulp gezocht of begeleiding aan 

(naam leerling) aangeboden. 

 

Vanaf  de start in groep 7 krijgt (naam leerling) vaak straf. Hij wordt dan naar een andere groep 

gestuurd of moet nablijven voor een gesprek omdat hij vaak in discussie treedt met de leerkracht of 

met andere leerlingen. (naam leerling) blijft zo nu en dan een dag thuis als school te veel wordt voor 

hem. Klaagster en haar man worden ook gebeld om (naam leerling) op te halen wanneer hij niet te 

hanteren is.  

 

Vanaf het moment dat de heer * van start ging als de nieuwe waarnemend directeur is er een 

behoorlijke escalatie opgetreden. Toen (naam leerling) na een incident de klas uitgestuurd was 

mocht hij pas weer naar de groep terugkeren als hij hardop zou uitspreken de regels na te leven. Dit 

gaf frustratie bij (naam leerling) en heeft ertoe geleid dat hij drie weken lang niet in zijn eigen groep 

heeft gezeten. (naam leerling) heeft tijdelijk in groep 7 op een andere locatie meegedraaid. 

Uiteindelijk is (naam leerling) weer teruggeplaatst in zijn eigen groep. Na een nieuw incident is (naam 

leerling) extern geschorst. Klaagster heeft bezwaar ingediend tegen de schorsing, maar dat is 

afgewezen.  

 

(naam leerling) is door de school herhaaldelijk geschorst zonder duidelijke redenen, zonder opvolging 

van het protocol en zonder voldoende inspanning om problemen met (naam leerling) op school te 

voorkomen.  

Het grensoverschrijdend gedrag van (naam leerling) is volgens klaagster terug te voeren op een 

gebrek aan uitdaging en een gebrek aan begrip en kennis van hoogbegaafdheid bij de leerkrachten. 

 

 

III Standpunt van het bevoegd gezag  

 

Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat klaagster geen klacht heeft ingediend bij het bestuur 

conform de interne klachtenregeling en acht het niet correct dat klagers niet aan de afgesproken 

procedures worden gehouden. Het bevoegd gezag wijst erop dat aan alle aangeklaagden, waaronder 

de directeur en leerkracht, verzocht is verweer te voeren. Het bevoegd gezag is het hier niet mee 

eens en verwerpt de praktijk waarbij het mogelijk is dat een ouder, zonder een klacht in te dienen bij 

het bestuur, een leerkracht of directeur kan aanklagen bij de Commissie. 

 



 

IV. Overwegingen van de Commissie 

 

De Commissie overweegt als volgt. 

 

De heer * heeft tijdens de hoorzitting nogmaals aangegeven dat hij zich niet kan vinden in het 

gegeven dat klaagster zich rechtstreeks richt tot de Commissie zonder dat de klacht eerst is 

behandeld door het bevoegd gezag. Klaagster heeft aangegeven dat zij de klacht formeel niet heeft 

voorgelegd aan het bevoegd gezag omdat de algemeen directeur, die ook deel uitmaakt van het 

bevoegd gezag, inhoudelijk op de hoogte was van de bezwaren en hier niets mee heeft gedaan. 

Tijdens de hoorzitting heeft de Commissie aangegeven dat er geen verplichting bestaat om de 

klachtenprocedure te doorlopen zoals geschetst door de heer * en dat het bestuur niet een formeel 

recht heeft om als eerste kennis te nemen van de klacht. Daarnaast heeft de Commissie erop 

gewezen dat het voor een goede klachtafhandeling van wezenlijk belang is om een reactie te 

ontvangen van de perso(o)nen tegen wie de klacht gericht is. Ook aanwezigheid tijdens de 

hoorzitting kan essentieel zijn voor een goede waarheidsvinding. Dit geldt zeker voor het geval dat 

geen leerlingendossier is overgelegd. De Commissie betreurt het dan ook dat zij op basis van een 

onvolledig dossier tot een oordeel moet komen.  

 

De Commissie heeft uit de stukken en hetgeen is verteld tijdens de hoorzitting kunnen opmaken dat 

vanaf groep 4 bekend is dat (naam leerling) hoogbegaafd is en een sterke verdenking bestaat dat hij 

om die reden onder presteert op school. (naam leerling) vertoont in bepaalde situaties oppositioneel 

gedrag. Met name heeft dit in groep 7 geleid tot problemen. (naam leerling) is op 16 januari 2019 

intern geschorst. Deze schorsing is beëindigd op 6 februari 2019. Op 12 februari 2019 is aan klaagster 

medegedeeld dat de school is overgegaan tot schorsing en verwijdering van (naam leerling).  

 

Klaagster ontkent niet dat (naam leerling) onacceptabel gedrag heeft vertoont op de school. Hij zit 

inmiddels op een andere school en het gaat goed met hem. Klaagster wil  haar klacht handhaven 

omdat zij vraagtekens plaatst bij het herhaaldelijk schorsen van (naam leerling). Ook heeft de school 

volgens klaagster zich onvoldoende ingespannen om problemen met (naam leerling) op school te 

voorkomen.  

 

De Commissie merkt op dat het in algemene zin belangrijk is om grenzen te trekken in die situaties 

waarbij de veiligheid van personen of goederen in het geding is. Dit neemt niet weg dat bij het 

toepassen van de interventies ook goed gekeken dient te worden naar de situatie van de leerling. 

Gebleken is dat bepaalde interventies averechts werkten bij (naam leerling). Zo moest (naam 

leerling) hardop uitspreken dat hij de regels ‘aardig, rustig, netjes’ zou naleven voordat hij terug 

mocht naar zijn eigen groep. (naam leerling) had hier grote moeite mee waardoor de interne 

schorsing onnodig lang heeft geduurd. Van de school mag in een dergelijke situatie worden verwacht 

dat zij nadenken over een aanpak die effectiever zou werken in de situatie van (naam leerling). De 

Commissie is  van oordeel dat er geen sprake was van een meer preventief cyclische structurele 

aanpak gericht op de specifieke situatie van (naam leerling). De Commissie acht de klacht van 

klaagster over het toepassen van de interventies dan ook gegrond.  

 

De Commissie stelt vast dat tijdens de hoorzitting is gebleken dat klaagster geen behandelingsplan 

heeft gezien noch heeft ondertekend. De heer * heeft tijdens de hoorzitting aangegeven dat hij geen 

reden ziet om dit te weerspreken. De Commissie benadrukt dat de school, gelet op de problematiek 

van (naam leerling), planmatig vorm had moeten geven aan de ondersteuning en begeleiding van 



(naam leerling) in samenspraak met zijn ouders. De school had hierbij gebruik kunnen maken van het  

advies van (naam onderzoek) alsmede van de expertise van het samenwerkingsverband. Het is de 

Commissie niet duidelijk geworden waarom dit niet is gebeurd. Op dit punt is zij dan ook van oordeel 

dat de school ernstig tekort is geschoten in haar zorgplicht voor (naam leerling). De Commissie acht 

de klacht van klaagster over de onvoldoende inspanning van school ter voorkoming van 

gedragsproblemen op school gegrond. 

 

Uit de stukken en tijdens de hoorzitting is de Commissie gebleken dat de toepassing van het protocol 

tot verwarring heeft geleid bij klaagster. Uit de reactie van de heer *(bijlage verweerschrift) blijkt dat  

klaagster in de periode voor de interne schorsing  het idee had gekregen dat er steeds sprake was 

van een strafmaatregel als opmaat in de escalatieladder. Dit was echter niet het geval, omdat het 

ging om een pedagogische maatregel gericht op het voorkomen van escalaties. Volgens de heer 

Zijlstra had een scherp onderscheid tussen de pedagogische afspraak en de eerste stap in een reeks 

mogelijke strafmaatregelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van irritaties. De Commissie is van 

oordeel dat gelet op het voorgaande de school de stappen richting een interne of externe schorsing 

duidelijker kenbaar had moeten maken aan klaagster. De Commissie acht de klacht van klaagster 

over toepassing van het protocol dan ook gegrond. 

 

 

V Het oordeel van de Commissie 

 

De Commissie verklaart de klacht op alle onderdelen gegrond. 

 

VI Advies 

 

De Commissie adviseert het bevoegd gezag te bevorderen dat: 

- de te nemen stappen richting een interne of externe schorsing explicieter aan ouders 

kenbaar worden gemaakt. 

- er ruimte is voor maatwerk als toegepaste sancties bij herhaling niet het gewenste effect 

sorteren; 

- er tijdig passende begeleiding wordt geboden als het door school geëntameerde onderzoek 

daar aanbevelingen over doet. 

 

 

Aldus gegeven op 13 mei 2019 door mr. E.I. Batelaan-Boomsma, voorzitter, alsmede  

E.M. Schippers Bsc en drs. J. van Tongeren, leden in tegenwoordigheid van  mr. A.A. Jopse als 

secretaris. 

 

 


