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Pesten. Indienen van een klacht wordt ervaren als schending van de integriteit van de school. 
De Commissie stelt vast dat zich in het verleden een aantal incidenten heeft voorgedaan waarbij 
Leerling 2 betrokken was. Deze incidenten zijn door de school goed opgepakt en naar aanleiding 
hiervan zijn maatregelen getroffen. De Commissie constateert dat tijdens de oudergesprekken of 
andere contactmomenten met school door klager niet gemeld is dat  Leerling 2 Leerling 1 
structureel pestte. Ook de door Leerling 1 ingevulde vragenlijsten van de kanjertraining waren 
geen aanleiding voor school om vanwege pesten het pestprotocol in te schakelen.   
De Commissie merkt op  dat de school het indienen van de klacht ten onrechte als een schending 
van de integriteit heeft ervaren. De Commissie stelt vast dat ouders het recht hebben kritiek te 
leveren op de school of directie en dat zij een klacht aan de Commissie kunnen voorleggen. 
Uitgangspunt is dat kritiek de kwaliteit van het onderwijs ten goede kan komen.  
De Commissie stelt vast dat beide partijen openstaan voor een gesprek om het vertrouwen te 
herstellen. De Commissie beveelt aan in dat kader een extern vertrouwenspersoon of een ander 
extern persoon in te schakelen, zodat klager en de school samen verder kunnen. 
De klacht is ongegrond. 
 
Klachtnummer 2018/040  
  
Advies aan:  
 
Het bestuur van de Stichting X te (vestigingsplaats1) (verder: het bevoegd gezag), inzake    
de klacht van de heer * (verder: klager), tegen R.K. Basisschool te (vestigingsplaats 2) (verder: de 
school).  
  
I. Verloop van de klachtenprocedure  

  
Klager heeft op 23 februari  2018 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor het 
Katholiek Onderwijs (verder: de Commissie). De klacht is gericht tegen verweerder (verder: de 
directeur).  
  
Op 16 april 2018 heeft de directeur een schriftelijke reactie op de klacht gegeven.  
  
De klacht is door de Commissie behandeld op de hoorzitting van 28 mei 2018 te Utrecht. Klager is in 
persoon verschenen, vergezeld van zijn echtgenote. Namens de school  is de directeur verschenen en 
namens de bestuursdirectie mevrouw *, vergezeld door mr. M. de Vita.  
  
  
II. Standpunt van klager  
  
De dochter van klager (leerling 1) wordt al ongeveer 4 jaar gepest door leerling 2.  
Leerling 2 valt ook andere kinderen lastig. Klager heeft dit diverse malen met de directeur besproken. 
De aanpak van de school, zoals bijvoorbeeld de kanjertraining, werkt niet. Ook werkt de school niet 
volgens het pestprotocol. De school zou leerling 2 moeten verwijderen. Hem wordt nu de hand 
boven het hoofd gehouden.  



Op 20 februari 2018 kwam klager leerling 1 van school halen. Hij zag dat Leerling 2 slaags was geraakt 
met zijn dochter en één van haar vriendinnetjes. Dit was voor klager de druppel. Hij heeft Leerling 2 
bij zijn kraag gepakt en hem tegen de grond gewerkt. Na dit incident is klager gesommeerd op de 
school te komen, waar hij te horen heeft gekregen dat zijn gedrag ontoelaatbaar is geweest.  
Klager heeft overwogen zijn dochter van school te halen, maar dat lost het probleem niet op. De 
werkelijke oplossing is om Leerling 2 te verwijderen. Dit heeft klager ook tegen de directeur gezegd.  
  
Leerling 1 is een rustig meisje met een groot empathisch vermogen. Ze wil niet dat een pester 
gestraft wordt. Leerling 1 heeft last van buikpijn en ademhalingsproblemen, de oorzaak is 
waarschijnlijk stress op school door de problemen met Leerling 2. Zij is momenteel onder 
behandeling bij een psycholoog.  
De aanleiding van de klacht is het schoolpleinincident geweest, maar klager is van mening dat hij de 
klacht over Leerling 2 al veel eerder had moeten indienen.  
Het pesten gaat nu gewoon door.  Leerling 2 scheldt Leerling 1 uit voor hoer en dreigt een mes in 
haar nek te steken. Dit gaat allemaal veel te ver.   
Klager is verzocht de klacht in te trekken in verband met de verstandhouding tussen klager en school, 
maar voor klager kwam dit over als chantage. Leerling 1 wil gewoon graag op school blijven en heeft 
recht op onderwijs. Klager hoopt ook dat de vertrouwensband met de school weer hersteld kan 
worden.  
  
  
III. Standpunt van de school  
  
Enkele jaren geleden - in groep 5 - zijn klagers op school gekomen met een ernstige klacht over 
Leerling 2. Dit is door de school serieus opgepakt en de school heeft stappen ondernomen. De 
ouders van Leerling 2 zijn ingelicht en het gedrag is in het ondersteuningsteam besproken. Naar 
klagers toe is ook het gedrag van de meisjes besproken, (waaronder Leerling 1), die bij het 
buitenspelen Leerling 2 “benzine geven”  door hard te lachen bij vreemd gedrag.  Met klagers is 
steeds gecommuniceerd met daarbij de afspraak dat vervelende voorvallen altijd gemeld moeten 
blijven. In groep 6 zijn Leerling 2 en Leerling 1 in aparte groepen geplaatst. Dit creëerde wat rust voor 
Leerling 1.  
In groep 8 is op de ouderavonden aan Leerling 1 en haar moeder gevraagd of er nog dingen speelden 
die de leerkracht moest weten. Dit werd ontkennend beantwoord. Alles ging goed en er waren 
verder geen bijzonderheden. De klachten over het gedrag van Leerling 2 zoals die nu aan de 
Commissie zijn voorgelegd zijn niet eerder door klager geuit.  
De school vindt het te ver gaan dat klager stelt dat de problemen die Leerling 1 heeft aan het gedrag 
van Leerling 2 te wijten zijn. Dat oorzakelijk verband kan niet vastgesteld worden.   
De situatie met Leerling 2 is genuanceerder dan klager doet voorkomen. De kinderen spelen vaak 
samen op school. In groep 8 is tussen Leerling 2 en andere kinderen een spel ontstaan van 
aantrekken en afstoten.    
Het toelaten en verwijderen van een leerling valt onder de regie van de directie. Het is niet aan 
ouders om te bepalen dat een leerling van school verwijderd moet worden. De school heeft in de 
huidige tijd juist een opdracht om in het kader van Passend Onderwijs leerlingen zoveel mogelijk 
binnenboord te houden. Hoewel het veel vraagt van de school, heeft zij voldoende in huis om 
Leerling 2 goed te kunnen begeleiden en de situatie in de klas en op school beheersbaar te houden. 
De school heeft voor hem ook aparte maatregelen getroffen, zoals een aparte werkplek en hulp in de 
vrije ruimtes.  
  
Als er van ouders een klacht over pesten ontvangen wordt, wordt het pestprotocol in werking gezet. 
Dat is er in dit geval nog niet van gekomen, omdat er geen officiële klachten zijn ontvangen van 
ouders. De eerdere incidenten die zich hebben voorgedaan zijn door de school afgehandeld.  



Het  incident op het schoolplein - het fysiek optreden van klager - is op school besproken. Klager 
heeft excuses aangeboden aan de ouders van Leerling 2 en Leerling 2 zelf. Klager heeft direct na het 
incident de klacht ingediend bij de Klachtencommissie en niet eerst andere wegen behandeld, zoals 
het inschakelen van de vertrouwenspersoon. De school hoopt op een open gesprek met klagers om 
het vertrouwen te kunnen herstellen.  
  
  
IV. Overwegingen van de Commissie  
  
De Commissie stelt vast dat zich in het verleden een aantal incidenten heeft voorgedaan waarbij 
Leerling 2 betrokken was. Deze incidenten zijn door de school goed opgepakt en naar aanleiding 
hiervan zijn maatregelen getroffen. De Commissie constateert dat tijdens de oudergesprekken of 
andere contactmomenten met school door klager niet gemeld is dat  Leerling 2 Leerling 1 structureel 
pestte. Ook de door Leerling 1 ingevulde vragenlijsten van de kanjertraining waren geen aanleiding 
voor school om vanwege pesten het pestprotocol in te schakelen.   
Duidelijk is dat Leerling 2 bepaald geen model-leerling is. Hij vertoont regelmatig sterk onrustig 
gedrag en vraagt veel aandacht van iedereen. De Commissie is van oordeel dat het aan de school is - 
en dus niet aan de ouders - om te bepalen wanneer een leerling onhoudbaar gedrag vertoont en een 
onveilig schoolklimaat creëert voor de andere leerlingen. In dit geval heeft de school erkend dat het 
gedrag van Leerling 2 veel van haar vraagt, maar dat zij zeker niet handelingsverlegen is in het 
begeleiden van Leerling 2 en dat de situatie beheersbaar is. Aanwijzingen ontbreken dat de school 
zich in redelijkheid niet op dit standpunt kan stellen. Hoewel het aannemelijk is dat het gedrag van 
Leerling 2 een belasting kan zijn voor andere leerlingen, ouders en de school ligt in de wettelijke 
regeling met betrekking tot Passend Onderwijs nu eenmaal besloten dat dit soort kinderen wordt 
geacht mee te draaien in het reguliere schoolsysteem.   
  
Naar aanleiding van het schoolpleinincident heeft klager aangegeven dat hij zijn geduld is verloren. 
Klager heeft hiervoor excuses aangeboden. De Commissie merkt op  dat de school het indienen van 
de klacht ten onrechte als een schending van de integriteit heeft ervaren. De Commissie stelt vast dat 
ouders het recht hebben kritiek te leveren op de school of directie en dat zij een klacht aan de 
Commissie kunnen voorleggen. Uitgangspunt is dat kritiek de kwaliteit van het onderwijs ten goede 
kan komen.  
De Commissie stelt vast dat beide partijen openstaan voor een gesprek om het vertrouwen te 
herstellen. De Commissie beveelt aan in dat kader een extern vertrouwenspersoon of een ander 
extern persoon in te schakelen, zodat klager en de school samen verder kunnen.  
  
  
V. Het oordeel van de Commissie  
  
De Commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is.  
  
  
VI. Advies aan het bevoegd gezag  
  
De Commissie adviseert een gesprek te organiseren en daarbij een extern (vertrouwens)persoon in 
te schakelen om het vertrouwen te herstellen.  
  
Aldus gegeven op 28 mei 2018 door mw. mr. M. van der Veen, voorzitter, dhr. H. Montanus en mw. 
drs. mr. A. Kortmann-Huysmans als leden, in tegenwoordigheid van   
mw. mr. H.M. Vos-van der Velden, secretaris.  
                                                                                     
  



 


