
Pagina 1 van 7 

 

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER 

ONDERWIJS 

 

 

ADVIES 2016-055 

13 mei 2016 

 

Al met al acht de commissie de reactie van aangeklaagde op de bij hem ingediende 

klacht over het gedrag van een docent uit een oogpunt van communicatie niet 

behoorlijk. Diens opmerking bovendien dat klager tenslotte vrij was een andere school 

voor zijn dochter te zoeken, getuigt evenmin van een behoorlijke omgang met een klacht 

waarin zorgen kenbaar worden gemaakt. De commissie constateert voorts dat bij zorgen 

als die rondom de bewuste wiskunde docent een directie of bestuur op korte termijn 

dient te reageren. Voorkomen dient te worden dat leerlingen als de onderhavige in een 

belangrijke fase (keuze profiel) gaan uitvallen op een vak. Dit wordt niet anders door 

hetgeen de aangeklaagde heeft opgemerkt ten aanzien van de zorg die de school heeft ten 

aanzien van nieuwe docenten en hun begeleiding. Het beleid dat men rekening houdt 

met de mogelijkheid van een niet functionerende docent (zeker als daar voor een 

bepaald vak tekorten zijn) is begrijpelijk. Dat neemt echter niet weg dat men bij 

concrete bezwaren over een zittende docent niet alleen tijdig maar ook adequaat op deze 

bezwaren moet ingaan en op het gestelde probleem gerichte maatregelen moet nemen. 

Dat wordt niet gecompenseerd door een zich over het hele jaar uitstrekkende 

aanpak/begeleiding die geldt voor iedere nieuwe docent. Het beslaat dan slechts een deel 

van het door klager gestelde probleem. De school heeft aan de late kant ingegrepen. 

Klagers kunnen ten alle tijden rechtstreeks een beroep doen op de klachtencommissie. 

Het verdient uiteraard wel de voorkeur indien partijen het probleem eerst met elkaar 

proberen op te lossen. De commissie doet in dit kader een aanbeveling.  
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OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE 

VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS 

INZAKE KLACHT 2016/055 

 

De Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (verder: de 

commissie) heeft op 14 februari 2016 per email een klacht ontvangen van de heer  

A. (hierna te noemen: klager). Klager is vader van B. (15 jaar), leerlinge van C. te Amsterdam 

(hierna: de school). De klacht, geregistreerd onder nummer 2016/055, is gericht tegen de heer 

D., algemeen directeur en bestuurder van de school, hierna te noemen: aangeklaagde. 

 

Procedure 

 

De commissie, die de klacht heeft behandeld, bestond met toepassing van artikel 17 van haar 

reglement uit de heer mr. J.H.A. Teulings, voorzitter en de heer mr. A.H. Westendorp, lid. 

De commissie heeft op 10 maart 2016 van klager per e-mail het vragenformulier en nadere 

informatie ontvangen. 

Aangeklaagde is in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verweren. De commissie heeft 

op 5 april 2016 per post een verweerschrift ontvangen.   

Klager en aangeklaagde zijn daarnaast in de gelegenheid gesteld hun standpunten nader toe te 

lichten op een op 26 april 2016 te Den Haag gehouden besloten hoorzitting. 

Klager was aanwezig. De aangeklaagde was zonder bericht afwezig.  

Na korte beraadslaging heeft de commissie besloten dat, gelet op enerzijds de betrekkelijk 

beperkte omvang van de klacht en anderzijds de daaromtrent te ontlenen informatie aan de 

stukken van het dossier, het voorshands niet ondoende leek daaruit tot een afgerond oordeel te 

kunnen komen, en wel op een wijze waarbij de aangeklaagde redelijkerwijs niet in zijn positie 

als aangeklaagde zou zijn geschaad. Daarop is besloten tot voortzetting van de hoorzitting, 

met name ook in het belang van de klacht en de voortgang van de procedure. Na afloop van 

de hoorzitting heeft de commissie geconcludeerd dat hetgeen hierboven als voorshands is  

geformuleerd door het verloop van de zitting als vaststaand kon worden bevestigd. 



Pagina 3 van 7 

 

 

Korte inhoud van de klacht 

 

Klager heeft zich bij brief van 25 januari 2015 met een klacht gewend tot het bestuur van de 

school in de persoon van beklaagde. In zijn klacht noemt klager enkele voorvallen die er 

volgens hem  - op grond ook van ervaringen van de leerling zelf - op wijzen dat bij de docent 

wiskunde een ernstig tekort is aan pedagogische ervaring met onaangename gevolgen voor de 

leerling, doorwerkend ook in haar resultaten. Klager vermeldt dat hij het door hem 

geconstateerde probleem in eerste instantie nog vóór de eerste toetsweek besproken heeft met  

de coach van de leerling alsook op 21 januari 2016 met de teamleidster van die coach. Van 

die zijde zou hem zijn verteld dat tal van ouders over de betrokken docent zouden hebben 

geklaagd. Aan klager zou zijn gezegd dat het probleem zou worden aangepakt vóór de tweede 

toets week in februari 2016. De ouders zouden middels een brief op de hoogte worden 

gebracht. Klager acht het niettemin kwalijk dat de school een dergelijke docent laat blijven 

staan voor de klas in de periode dat de leerlingen een keuze moeten maken voor hun profiel in 

de bovenbouw. Klager ziet voor zijn dochter het risico dat hierdoor haar keuze voor een zo 

belangrijk vak als wiskunde negatief zal worden beïnvloed. Daarom zou klager dan ook  

concreet van beklaagde willen weten wat het plan is het probleem zo spoedig mogelijk op te 

lossen. Bij brief van 12 februari 2016 heeft aangeklaagde op de klachtbrief van klager 

gereageerd. Daarin wordt niet ingegaan op het door klager gestelde en wordt het door hem 

gestelde probleem voor de leerling niet erkend. In plaats van zijn verantwoordelijkheid te 

nemen en actie te ondernemen, kiest aangeklaagde daarin voor de gemakkelijkste weg. Klager  

voelt zich hierdoor niet serieus genomen, temeer door de uitlating van aangeklaagde dat het 

klager vrijstaat op zoek te gaan naar een andere school.  

 

 

Verweer 

 

Door aangeklaagde wordt naar aanleiding van de klacht het volgende aangevoerd in zijn 

reactie van 31 maart 2016. 

 

De school neemt klachten van leerlingen en ouders altijd serieus en heeft ook in dit geval in 

gesprekken met klager serieuze pogingen ondernomen uit te leggen welke inspanningen de 
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school doet de kwaliteiten van docenten op het vereiste niveau te brengen. De school kiest 

haar docenten zo zorgvuldig mogelijk uit, passend bij het onderwijsconcept en de 

leergemeenschap. Voor niet alle vakken is het daarbij altijd haalbaar en mogelijk heel kritisch 

te zijn. Het vak wiskunde is een tekortvak, vacatures voor dat vak zijn lastig in te vullen. Alle 

docenten die worden aangesteld, krijgen in hun eerste jaar een dienstverband met een 

tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Dit betekent dat docenten die niet direct aan 

de kwaliteitseisen voldoen, niet zomaar kunnen worden ontslagen. Elke docent krijgt vanaf 

dag 1 een uitgebreid begeleidingsprogramma en volgt daarnaast ook workshops en 

masterclasses. De school kent een uitgebreide gesprekkencyclus met alle medewerkers, dus 

ook met nieuwkomers, bestaande uit een ontwikkelingsgesprek na 3 maanden en een 

beoordelingsgesprek na 9 maanden. De input van de gesprekken in het kader van de 

gesprekkencyclus vindt plaats op basis van 360graden feedback van de leerlingen, 

vakgenoten, collega’s, leidinggevende en de betrokkene zelf. Lesobservaties door coaches, 

collega’s en leidinggevende vormen een vast onderdeel van de professionele ontwikkeling 

van elke docent. Als een docent na 9 maanden niet de gewenste ontwikkeling heeft 

doorgemaakt en met een onvoldoende wordt beoordeeld, eindigt het dienstverband aan het 

eind van het schooljaar. In het geval van de docent wiskunde is vanwege de aanhoudende 

klachten over de kwaliteit van de lessen actie ondernomen door extra ondersteuning voor deze 

lessen in te schakelen, zodat de leerlingen geen achterstanden oplopen. Aangeklaagde voegt 

relevante stukken in dit kader bij.   

 

 

Ontvankelijkheid 

 

De school was ten tijde van de voorgevallen feiten en de indiening van de klacht aangesloten 

bij de commissie. De dochter van klager was op voornoemde momenten leerlinge van de 

school. De klacht is ontvankelijk.  

 

Oordeel 

 

Op grond van het dossier, op hetgeen aan de orde is geweest tijdens de hoorzitting en op 

hetgeen daarbij desgevraagd door de klager is toegelicht aangaande de strekking van zijn 

klacht, komt de commissie tot het volgende oordeel   
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De commissie onderscheidt voor haar onderdeel de volgende twee punten: 

1. De manier waarop aangeklaagde bij brief van 12 februari 2016 heeft gereageerd op de 

bij hem ingediende klacht van klager. 

2. De tijdigheid en adequaatheid waarmee onder verantwoordelijkheid van aangeklaagde 

met maatregelen is gereageerd op de geuite zorgen van klager in het licht van de 

effecten die een niet goed functionerende nieuwe docent kunnen hebben voor 

leerlingen die, zoals in casu de leerlinge, dicht staan voor hun profielkeuze.   

Wat het eerste punt betreft overweegt de commissie het volgende. Klager zag naar zijn zeggen 

al snel in het schooljaar 2015/2016 aankomen dat het niet goed ging met de nieuwe docent 

wiskunde. In januari 2016 heeft klager dit beter op school aan de orde gesteld. Klager heeft  

gesprekken gehad met de coach en de teamleidster. Zij hebben klagers vermoeden bevestigd 

dat naar aanleiding van klachten van ouders aarzelingen waren omtrent de bewuste docent. 

Tevens hebben zij aangegeven dat voorzieningen zouden worden getroffen. Klager heeft 

vervolgens uitdrukkelijk verzocht dat die voorzieningen in elk geval vóór de 2e toets week 

zouden worden getroffen. Vervolgens heeft klager een formele klacht ingediend bij de 

aangeklaagde als verantwoordelijk bestuurder. Klager geeft aan dat de aangeklaagde hem met 

zijn reactie van 12 februari 2016 niet serieus heeft genomen. Dienaangaande overweegt de 

commissie dat aangeklaagde daarin weliswaar het algemene beleid ontvouwt ten aanzien van 

de aanstelling en het volgen van elke nieuwe docent maar dat niet wordt ingegaan op de 

individuele punten van klager in diens klacht van 25 januari 2016. Met name niet op het 

concrete punt van klager gericht op het tekortschieten van de docent door zijn gedrag zoals 

dat volgens klager blijkens bepaalde voorvallen in de klas kennelijk voortkwam uit gebrek 

aan pedagogische ervaring van deze docent. Conform het gesprek met de teamleidster zou een 

brief volgen. Niet blijkt uit de reactie van aangeklaagde wat voor een brief zou volgen dan 

wel welke (steun)lessen wanneer zouden volgen voor de leerlingen. Kennelijk was de school 

wel al met iets bezig rondom deze wiskunde docent maar uit de reactie van aangeklaagde was 

niet duidelijk in welke zin. Al met al acht de commissie de reactie van aangeklaagde op de bij 

hem ingediende klacht uit een oogpunt van communicatie niet behoorlijk. Diens opmerking 

bovendien dat klager tenslotte vrij was een andere school voor zijn dochter te zoeken, getuigt 

evenmin van een behoorlijke omgang met een klacht waarin zorgen kenbaar worden gemaakt.  



Pagina 6 van 7 

 

Wat betreft het tweede punt constateert de commissie dat bij zorgen als die rondom de 

bewuste wiskunde docent een directie of bestuur op korte termijn dient te reageren. Ter 

hoorzitting heeft klager opgemerkt dat het gemiddelde wiskundecijfer van de leerlinge vóór 

de bewuste docent een 7 was. Vervolgens daalde het naar een 4. Nadat klager bijles had 

geregeld, steeg het naar een 6. Wat hiervan ook zij, van een directie of bestuur mag 

redelijkerwijs worden verwacht dat bij serieuze aanwijzingen van een niet goed 

functionerende leerkracht rechtstreeks ook op dat deel van het gestelde probleem wordt 

ingegrepen, in casu om te voorkomen dat leerlingen als de onderhavige in een belangrijke fase 

gaan uitvallen op een vak. 

Dit wordt niet anders door hetgeen de aangeklaagde heeft opgemerkt ten aanzien van de zorg 

die de school heeft ten aanzien van nieuwe docenten en hun begeleiding. Het beleid dat men 

rekening houdt met de mogelijkheid van een niet functionerende docent (zeker als daar voor 

een bepaald vak tekorten zijn) is begrijpelijk. Dat neemt echter niet weg dat men bij concrete 

bezwaren over een zittende docent niet alleen tijdig maar ook adequaat op deze bezwaren 

moet ingaan en op het gestelde probleem gerichte maatregelen moet nemen. Dat wordt niet 

gecompenseerd door een zich over het hele jaar uitstrekkende aanpak/begeleiding die geldt 

voor iedere nieuwe docent. Het beslaat dan slechts een deel van het door klager gestelde 

probleem.         

De vraag is dan, of de school al niet veel eerder had dienen in te grijpen. Toegezegd zou 

aanvankelijk zijn dat dit vóór de 2e toetsweek zou gebeuren. In casu is eerst na de 2e 

toetsweek actie ondernomen. Blijkens de brief van 7 maart 2016 ging de inschakeling van 

ondersteunende experts, waarvan de leerlinge gebruik kon maken mits snel (want er was 

beperkte capaciteit) aangemeld, pas in vanaf periode 4. Aldus konden de getroffen extra 

voorzieningen, zoals die naar voren komen uit die brief, voor de leerling pas hun effect 

hebben voor de 3e toetsweek. De commissie lijkt dit naar objectieve maatstaven gerekend aan 

de late kant, zeker in het licht van hetgeen door klager onbetwist is aangevoerd in zijn klacht 

aangaande het belang van een tijdige voorziening voor de profielkeuze voor de bovenbouw.   

Al met al acht de commissie de klacht op de beide te onderscheiden punten gegrond.  

De commissie constateert verder dat in de schoolgids is opgenomen dat klagers eerst op 

schoolniveau hun klacht moeten indienen alvorens men zich tot de klachtencommissie kan 

richten. De commissie heeft tijdens de hoorzitting aangegeven dat dit geen juiste weergave 
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van de wettelijke bepalingen hieromtrent is. Klagers kunnen ten alle tijden rechtstreeks een 

beroep doen op de klachtencommissie. Het verdient uiteraard wel de voorkeur indien partijen 

het probleem eerst met elkaar proberen op te lossen. De commissie zal in dit kader een 

aanbeveling doen.  

Overigens zij opgemerkt dat in de schoolgids is opgenomen dat een klager naar aanleiding 

van een klacht door de algemeen directeur wordt gehoord alvorens een reactie volgt. Dat is in 

casu echter niet gebeurd.  

 

Aanbeveling     

De commissie beveelt het bestuur van de school aan in de schoolgids op te nemen dat een 

rechtstreeks beroep op de klachtencommissie mogelijk is wat niet wegneemt dat het de 

voorkeur verdient dat partijen de klacht met elkaar trachten op te lossen.  

 

Den Haag, 13 mei 2016 

     

     

J.H.A. Teulings     D.H.C. Dane-Peeters    

Voorzitter      Secretaris 

 


