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Functioneren van de school op het gebied van beleid, organisatie, passend onderwijs & 

communicatie. 

Ten aanzien van de klachten over de inhoud van het onderwijs stelt de Commissie voorop dat zij 

vanuit de aan haar wettelijk verstrekte opdracht dient te oordelen over beslissingen en 

gedragingen van, in dit geval, de directie en het bevoegd gezag. Een deel van de klachten gaat over 

de inhoud en uitvoering van het onderwijsprogramma. De inrichting van het onderwijsprogramma 

is een beleidsbeslissing van het bevoegd gezag. Omdat deze beslissing tot is stand gekomen in de 

relatie tussen het bevoegd gezag en de formele partners, met name de medezeggenschapsraad, is 

de beoordeling van die beslissing op grond van de wet voorbehouden aan de Geschillencommissie 

Medezeggenschap. Aldus behoort het niet tot de taak van de Commissie om te oordelen of de 

totstandkoming van de samenwerkingsschool op juiste gronden plaats vindt.  

De Commissie overweegt dat voor zover er sprake is van een verantwoordingsplicht jegens de 

ouders in het algemeen, deze is ondergebracht in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Zo 

bepaalt artikel 10 aanhef en onder a en b Wms dat de medezeggenschapsraad, het orgaan dat de 

ouders (en dus ook klagers) officieel vertegenwoordigd, instemmingsrecht heeft ten aanzien van 

de vaststelling of wijziging van het school- en leerplan. Voorts dient het bevoegd gezag de 

medezeggenschapsraad op grond van artikel 8 Wms van bepaalde informatie, zoals het 

onderwijsplan, te voorzien. Indien het bevoegd gezag niet (geheel) aan zijn verplichtingen ter zake 

voldoet, is het aan de medezeggenschapsraad om desgewenst langs de voorgeschreven wegen 

actie te ondernemen. Het ligt niet in de rede dat de wetgever naast de genoemde verplichtingen 

ten aanzien van de verantwoording van en de communicatie de het onderwijskundige beleid, een 

verdergaande verplichting richting individuele ouders in het leven heeft willen roepen. 

De klachten die klaagster meermaals heeft geuit richting school en/of bestuur, zijn serieus 

opgepakt en er is actie ondernomen. Uit de bij GCBO ingediende klacht is op te maken dat dit niet 

tot tevredenheid van klaagster is, maar uit de stukken blijkt niet welke (concrete) acties klaagster 

van school en/of het bestuur verwacht. De verder aangeleverde stukken hebben hierin geen 

verandering gebracht. 

De Commissie stelt vast dat partijen een andere beleving hebben van het gevoerde gesprek op 24 

juni 2019. Het is voor de Commissie niet eenvoudig om de juistheid van de ingenomen 

standpunten te verifiëren. Mede omdat klaagster ervoor gekozen heeft haar klacht niet mondeling 

te willen toelichten, zijn er zijn voor de Commissie geen andere omstandigheden of feiten naar 

voren gekomen die tot een gegrondverklaring van de klacht zouden kunnen leiden. 

Op basis van de klacht, het verweerschrift en de aanvullende stukken kan niet worden 

geconcludeerd dat er sprake is van verwijtbaar klachtwaardig gedrag door de directie en/of het 

bestuur. De klacht is ongegrond. 

 

Klachtnummer 2019/146 

ADVIES 

Aan: 



I. Het verloop van de procedure 

Het bestuur van de Stichting * gevestigd te (plaatsnaam) (verder te noemen: het bevoegd gezag), 

inzake de klacht van mevrouw * te (plaatsnaam) (verder te noemen: klaagster) jegens de directie en 

bevoegd gezag van IKC * te (plaatsnaam). 

Klaagster heeft op 9 juli 2019 een klacht ingediend tegen IKC* te (plaatsnaam). De klacht is gericht 

tegen de directie en het bestuur aangaande het beleid, de organisatie en de communicatie.  

In eerste instantie is er door het secretariaat aan partijen voorgesteld of de klacht alsnog door 

middel van gesprekken tussen klaagster en bestuur opgelost kon worden. Klaagster heeft dit in 

eerste instantie afgewezen, omdat er al meerdere gesprekken gevoerd waren.   

Omdat de Commissie een mogelijkheid zag een bemiddelend gesprek tijdens de hoorzitting te 

arrangeren zijn partijen voor een hoorzitting uitgenodigd. Klaagster is niet op deze uitnodiging 

ingegaan, daar zij voorzag dat het gesprek in een ‘welles-nietes’ verhaal zou uitmonden.  

Uiteindelijk is er door de Commissie voor gekozen de klacht schriftelijk af te handelen. Partijen 

hebben hiermee ingestemd.  

Bij brieven van 23 september en 5 december 2019 heeft mr. J. Janse-Velema, gemachtigde, namens 

de directie en het bevoegd gezag op de klacht gereageerd. Klaagster heeft tussentijds op beide 

verweren haar visie toegezonden.  

 

II. Standpunt van klaagster 

Klaagster is van mening dat zowel school als het bestuur onvoldoende presteert op het gebied van 

beleid, organisatie & communicatie. In z’n algemeenheid en specifiek ten aanzien van haar eigen 

kinderen; zoon (inmiddels van school) en dochter. 

 

Haar klachten zijn als volgt: 

Geen (gekwalificeerde) docenten voor de klas. 

Klaagster dochter * is maandenlang 2 ochtenden in de week verspreid over andere klassen en zoon * 

werd regelmatig naar huis gestuurd, omdat er geen docent was. Daardoor worden ouders met 

opvangproblemen geconfronteerd en de kinderen missen onderwijsuren. 

Verkeerde prioriteit. 

Er is ongelooflijk veel tijd voor sport, spel, kunstzinnige en muzikale lessen. Maar het basisonderwijs 

lijdt eronder. Zelfs docenten hebben toegegeven te weinig tijd te hebben voor de voorgeschreven 

lesstof. Dat heeft een nadelig effect op huiswerk en resultaten tijdens toetsen. 

Communicatie. 

Men reageert inhoudelijk niet. Vage, wollige antwoorden met vooral de strekking ‘we zijn ermee 

bezig’. En dat al 3 jaar. 

Afspraak is afspraak. 

Tal van zaken worden toegezegd, maar niet gedaan. Worden niet gemonitord of teruggekoppeld 

terwijl dit wel is afgesproken. 

Gebrek aan passend onderwijs. 

Klaagster is de afgelopen jaren heel veel tijd kwijt geweest aan extra ondersteuning van haar 



kinderen. Extra uitleg, extra oefenen etc. Gemiddeld 2 uur per dag. Klaagster is geen docent, werkt 

fulltime als alleenstaande moeder en verwacht van school dat zij voor het onderwijs zorgen en dat 

klaagster haar kinderen kan opvoeden. Meerdere malen heeft klaagster erover gesproken dat de 

belasting niet in verhouding is, dat het kind geen tijd meer heeft voor ontspanning en dat er maar 

lukkraak extra huiswerk wordt meegegeven zonder dat is getoetst of dit het kind ook daadwerkelijk 

helpt. De klassieke onderwijsvorm past bij veel kinderen niet meer. De diversiteit in klassen is groot. 

Visueel ingestelde kinderen (beelddenkers. red) vallen gelijk buiten de boot en school doet niets 

effectiefs om de leerlingen daarin te begeleiden. 

 

III. Standpunt van de school en het bevoegd gezag 

Verweerder heeft, zowel in de persoon van de schooldirectie als door het bestuur, gesprekken 

gevoerd met klaagster. Naar aanleiding van de e-mail van klaagster in mei 2019 is er actie 

ondernomen in de vorm van een gesprek met klaagster, school en bestuur op 24 juni 2019.  Klaagster 

heeft in dit gesprek aangegeven zich gehoord te voelen, dit heeft zij in een latere mail echter weer 

bestreden.  

 

Dat de communicatie verbeterd kon worden is door verweerder onderkend. Hiertoe heeft zij een 

informatieavond georganiseerd voor de ouders van groep 6 op 6 september 2019; klaagster was 

hierbij niet aanwezig. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een klankbordgroep opgericht inzake 

de communicatie tussen school en ouders. 

Ten aanzien van (naam zoon) (inmiddels uitgestroomd) heeft er tweemaal een extern dyslexie 

onderzoek plaatsgevonden. 

Ten aanzien van (naam dochter) is er extra aandacht en begeleiding ingezet. Naar aanleiding van het 

gesprek op 24 juni 2019 is er een capaciteitenonderzoek toegezegd (en uitgevoerd) door een externe 

orthopedagoog. Verweerder heeft verschillende mails bijgevoegd die aantonen dat er serieus op de 

vragen van klaagster is ingegaan en er voldoende gespreksmomenten zijn geweest.  

 

Verweerder erkent dat het na het vertrek van de directeur in 2016 moeilijk was om een geschikte 

kandidaat te vinden; daarom zijn er alvorens de huidige directeur in dienst is getreden, 2 ad interim 

directeuren ingezet. Het bevoegd gezag erkent dat het voor ouders lastig is dat er voor een langere 

periode geen vaste directeur is geweest. Zij stelt dat leden van het bevoegd gezag zich zeer 

betrokken hebben getoond bij de voortgang van de school. 

Al het personeel is bevoegd. Er werken op 13 groepen bevoegde leerkrachten. Door het plotseling 

ontstane lerarentekort in groep 6 is er een noodoplossing gekozen door de inzet onderwijsassistent, 

zij-instromer en vaste leerkracht. Hierdoor is het naar huis sturen van leerlingen tot een minimum 

beperkt gebleven. 

Het verloop van leerkrachten op de school en andere scholen binnen de Stichting is helaas hoger dan 

voorheen. Dit is een nieuwe trend in een tijd waar leerkrachten het voor het kiezen hebben waar zij 

kunnen werken.  De redenen van leerkrachten om te vertrekken waren regulier en legitiem. 

Verweerder herkent zich niet in de stelling van klaagster dat de leerkrachten niet voldoende tijd 

hebben voor de voorgeschreven lesstof. Zij heeft dit soort signalen niet ontvangen.   

 

 

IV. Overwegingen van de Commissie 

Ten aanzien van de klachten over de inhoud van het onderwijs stelt de Commissie voorop dat zij 

vanuit de aan haar wettelijk verstrekte opdracht dient te oordelen over beslissingen en gedragingen 



van, in dit geval, de directie en het bevoegd gezag. Een deel van de klachten gaat over de inhoud en 

uitvoering van het onderwijsprogramma. De inrichting van het onderwijsprogramma is een 

beleidsbeslissing van het bevoegd gezag. Omdat deze beslissing tot is stand gekomen in de relatie 

tussen het bevoegd gezag en de formele partners, met name de medezeggenschapsraad, is de 

beoordeling van die beslissing op grond van de wet voorbehouden aan de Geschillencommissie 

Medezeggenschap. Aldus behoort het niet tot de taak van de Commissie om te oordelen of de 

totstandkoming van de samenwerkingsschool op juiste gronden plaats vindt.  

De Commissie overweegt dat voor zover er sprake is van een verantwoordingsplicht jegens de ouders 

in het algemeen, deze is ondergebracht in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Zo bepaalt 

artikel 10 aanhef en onder a en b Wms dat de medezeggenschapsraad, het orgaan dat de ouders (en 

dus ook klagers) officieel vertegenwoordigd, instemmingsrecht heeft ten aanzien van de vaststelling 

of wijziging van het school- en leerplan. Voorts dient het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad 

op grond van artikel 8 Wms van bepaalde informatie, zoals het onderwijsplan, te voorzien. Indien het 

bevoegd gezag niet (geheel) aan zijn verplichtingen ter zake voldoet, is het aan de 

medezeggenschapsraad om desgewenst langs de voorgeschreven wegen actie te ondernemen. Het 

ligt niet in de rede dat de wetgever naast de genoemde verplichtingen ten aanzien van de 

verantwoording van en de communicatie de het onderwijskundige beleid, een verdergaande 

verplichting richting individuele ouders in het leven heeft willen roepen.  

Voorts overweegt de Commissie dat uit de door partijen aangeleverde stukken niet kan worden 

opgemaakt dat school onzorgvuldig heeft gehandeld of kwalitatief onvoldoende onderwijs heeft 

geboden. Dat er sprake is van een capaciteitsprobleem is waar, maar dit is een probleem dat veel 

breder is dan de school van verweerder. Bovendien is er getracht een zo goed mogelijke oplossing te 

vinden door de inzet van een zij-instromer en onderwijsassistent.  

 

De klachten die klaagster meermaals heeft geuit richting school en/of bestuur, zijn serieus opgepakt 

en er is actie ondernomen. Uit de bij GCBO ingediende klacht is op te maken dat dit niet tot 

tevredenheid van klaagster is, maar uit de stukken blijkt niet welke (concrete) acties klaagster van 

school en/of het bestuur verwacht. De verder aangeleverde stukken hebben hierin geen verandering 

gebracht. 

De Commissie stelt vast dat partijen een andere beleving hebben van het gevoerde gesprek op 24 

juni 2019. Het is voor de Commissie niet eenvoudig om de juistheid van de ingenomen standpunten 

te verifiëren. Mede omdat klaagster ervoor gekozen heeft haar klacht niet mondeling te willen 

toelichten, zijn er zijn voor de Commissie geen andere omstandigheden of feiten naar voren 

gekomen die tot een gegrondverklaring van de klacht zouden kunnen leiden. 

 

 

V. Conclusie: 

Op basis van de klacht, het verweerschrift en de aanvullende stukken kan niet worden geconcludeerd 

dat er sprake is van verwijtbaar klachtwaardig gedrag door de directie en/of het bestuur.  

De Commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is. 

 

VI. Advies aan bevoegd gezag 

Ondanks de ongegrondverklaring adviseert de Commissie het bevoegd gezag, vanuit het beginsel van 

ouderbetrokkenheid, om samen met moeder te onderzoeken waardoor zij overvraagd wordt in de 

begeleiding van haar kinderen. Wellicht kan de school hier ondersteuning in bieden, dan wel moeder 

doorverwijzen. Omdat er sprake lijkt te zijn is van een verstoorde relatie, kan het een mogelijkheid 



bieden om dit uit te besteden aan de externe vertrouwenspersoon of bijvoorbeeld de 

schoolmaatschappelijk werker.  

        

Aldus gegeven op 17 december 2019 door mr. H. C. Naves, voorzitter, alsmede door  

P.P.W.A.M. Vervoort en drs. K.B. Visser als leden, in tegenwoordigheid van mr. A.C. Gröllers als  

secretaris. 

 

 

 

 

                      

 

 

 


