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      LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE KATHOLIEK ONDERWIJS 

 
 
 
 
 
Niet bevorderen naar 2 Havo. 
De Commissie is van oordeel dat de school de beslissing voldoende heeft toegelicht. Het 
schooladvies wordt gevormd door inspraak van alle leraren, die gezamenlijk tot een 
beslissing komen waarbij het belang voor de leerling vooropstaat. 
De school heeft zich op grond van haar kennis en ervaring een professioneel en 
weloverwogen oordeel gevormd. Het betreft een inschatting van de school dat een HAVO- 
diploma voor (naam leerling) er op dit moment niet inzit op deze school. De Commissie heeft 
oog voor de moeilijke positie waarin klaagster zich het afgelopen jaar bevonden heeft. Haar 
persoonlijke omstandigheden maken echter niet dat de school haar besluit op onredelijke 
gronden heeft 
genomen. 
Door klaagster is de melding van de mentor na de tweede periode, waarin hij geadviseerd 
heeft dat (naam leerling) zich ook zou oriënteren op  het MAVO-traject, als een motie van 
wantrouwen opgevat. De Commissie is van oordeel dat door de school juist tijdig is 
gecommuniceerd over de mogelijkheid dat (naam leerling) haar opleiding  mogelijk moest 
voortzetten op de MAVO. De  Commissie kan de school volgen in haar redenering dat door 
deze tijdige waarschuwing leerlingen niet voor een verrassing komen te staan aan het einde 
van het schooljaar. De klacht is ongegrond. 
 
Klachtnummer 2018/165 
 
Advies aan: 
 
het bestuur van de Stichting * (verder: het bevoegd gezag), inzake   
de klacht van mevrouw * (verder: klaagster), moeder van (naam leerling), geboren  
13-08-2005, tegen het * college (verder: de school). 
 

 

I. Verloop van de klachtenprocedure 
 

Klaagster heeft op 18 juli 2018 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor 
het Katholiek Onderwijs (verder: de Commissie). De klacht is gericht tegen de heer * (verder: 
de rector), de heer * (verder: de mentor) en de heer * (verder: de conrector). 
 
Op 20 augustus 2018 heeft de rector, namens de school, een schriftelijke reactie op de klacht 
gegeven. 
 
De klacht is door de Commissie behandeld op de hoorzitting van 31 augustus 2018 te 
Eindhoven. Klaagster is in persoon verschenen. Namens het bevoegd gezag en de school zijn 
de rector en de conrector verschenen. 
 
II. Standpunt van klaagster 
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Klaagster heeft een klacht ingediend tegen de beslissing van de school om haar dochter (naam 
leerling) niet te bevorderen naar 2 HAVO. 
In de tweede periode is tijdens de oudergesprekken door de mentor al aangestipt dat (naam 
leerling) wellicht naar een andere schooltype moest gaan kijken, aangezien zij bij wiskunde 
onvoldoende scoorde en dat daardoor de kans bestond dat zij niet zou overgaan. Klaagster 
vond dit erg voorbarig, andere oplossingen of suggesties waren niet mogelijk volgens de 
mentor. 
De thuissituatie is het afgelopen jaar niet optimaal geweest voor (naam leerling). Er was geen 
goede begeleiding thuis voor (naam leerling), omdat klaagster een burn-out en depressie had. 
Gelukkig is de thuissituatie inmiddels verbeterd. 
Klaagster vindt dat (naam leerling) geen kans heeft gekregen van de school. Volgens de school 
heeft zij nu de capaciteiten niet voor 2 HAVO. Klaagster is het daarmee oneens. Klaagster heeft 
hier nooit iets over te horen gekregen. (naam leerling) beseft heel goed dat ze dit jaar verkeerd 
heeft aangepakt en zij wil zich volgend jaar maximaal inzetten. Zij heeft de capaciteiten voor 
HAVO. 
Andere leerlingen hebben wel een kans gekregen, klaagster vraagt zich af waarom zij 
verschillend zijn behandeld. Speelt haar Marokkaanse achtergrond een rol? 
Tijdens het gesprek met de rector op 14 juli 2018 kreeg klaagster te horen dat de school bij 
haar standpunt bleef. De reden dat (naam leerling) geen kans kreeg was dat zij onvoldoende 
inzicht heeft, ook haar woordenschat en verbale vaardigheid is niet voldoende. 
Klaagster kan niet begrijpen dat de school (naam leerling) geen kans wil bieden. 
 
 
III. Standpunt van de school 
 
(naam leerling) heeft een zwak eindrapport en is besproken  in de docentenvergadering. Hier 
wordt gekeken of de docenten voldoende perspectief zien voor de leerling om op de school 
een HAVO diploma te behalen. Bij (naam leerling) is bepaald dat dit niet het geval is. De 
docenten  maken naar eer en geweten een zo goed mogelijke inschatting over de kansen op 
succes en zij achten dit bij (naam leerling) op dit moment als onwaarschijnlijk. Aangezien alle 
leerlingen met een zwak eindrapport bespreekgevallen zijn, kan de uitslag bij verschillende 
kinderen anders zijn. Bij iedere bespreking worden  de argumenten voor en tegen zo goed 
mogelijk gewogen en die weging kan bij de ene leerling anders uitpakken dan bij de andere. De 
school bestrijdt met kracht de suggestie dat bij deze overwegingen etniciteit een rol speelt. 
De mentor is een zeer ervaren en betrokken brugklasmentor. Hij heeft (naam leerling) 
intensief begeleid, zij is nooit afgeschreven. Wel heeft hij klaagster tijdig op de hoogte 
gebracht van de ontwikkelingen. Wiskunde is een kernvak en dit cijfer is onvoldoende. De 
school heeft geen MAVO-afdeling en werkt samen met de nabij gelegen *-MAVO. Leerlingen 
die na periode 2 een zwak rapport hebben worden geadviseerd om zich voor de zekerheid te 
oriënteren op een mogelijk MAVO traject, omdat dat een weloverwogen keuze op het einde 
van het jaar bevordert. Ook komen leerlingen dan aan het eind van het jaar niet voor een 
verrassing te staan. 
 
 
IV. Overwegingen van de Commissie 
 
In deze klacht dient de Commissie de vraag te beantwoorden of (naam leerling) terecht niet 
bevorderd is naar 2 HAVO. Het besluit een leerling te bevorderen betreft een zogenoemde 
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autonome bevoegdheid van de school. De Commissie dient de beslissing van de school 
terughoudend te toetsen, dat wil zeggen dat de Commissie slechts kan beoordelen of de 
school in redelijkheid heeft kunnen besluiten (naam leerling) niet te bevorderen. 
De Commissie is van oordeel dat de school de beslissing voldoende heeft toegelicht. Het 
schooladvies wordt gevormd door inspraak van alle leraren, die gezamenlijk tot een beslissing 
komen waarbij het belang voor de leerling vooropstaat. 
De school heeft zich op grond van haar kennis en ervaring een professioneel en weloverwogen 
oordeel gevormd. Het betreft een inschatting van de school dat een HAVO- diploma voor 
(naam leerling) er op dit moment niet inzit op deze school. De Commissie heeft oog voor de 
moeilijke positie waarin klaagster zich het afgelopen jaar bevonden heeft. Haar persoonlijke 
omstandigheden maken echter niet dat de school haar besluit op onredelijke gronden heeft 
genomen. Dit klachtonderdeel is ongegrond. 
 
Door klaagster is de melding van de mentor na de tweede periode, waarin hij geadviseerd 
heeft dat (naam leerling) zich ook zou oriënteren op  het MAVO-traject, als een motie van 
wantrouwen opgevat. De Commissie is van oordeel dat door de school juist tijdig is 
gecommuniceerd over de mogelijkheid dat (naam leerling) haar opleiding  mogelijk moest 
voortzetten op de MAVO. De  Commissie kan de school volgen in haar redenering dat door 
deze tijdige waarschuwing leerlingen niet voor een verrassing komen te staan aan het einde 
van het schooljaar. Dit klachtonderdeel is dan ook ongegrond. 
 
De Commissie ziet verder geen aanknopingspunten voor gegrondverklaring van het standpunt 
van klaagster dat de etniciteit een rol heeft gespeeld in deze besluitvorming. 
 
 
V. Het oordeel van de Commissie 
 
De Commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is. 
 
VI. Advies aan het bevoegd gezag 
 
De Commissie ziet af van het doen van een aanbeveling. 
 
Aldus gegeven op 31 augustus mei 2018 door dhr. mr. J.M.J. Godrie, voorzitter,  
dhr. A. Tillekens en dhr. drs. P.H. Baggen als leden, in tegenwoordigheid van 
mw. mr. H.M. Vos-van der Velden, secretaris. 
 


