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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS 

 
 
 
 
 
Niet bevorderen naar 4 havo en fraude bij toetsen. 
De Commissie stelt vast dat door de school onderzoek is gedaan naar het lekken van de toets 
scheikunde, waarbij niet is komen vast te staan dat er daadwerkelijk gefraudeerd is. De school heeft 
hier geen bewijs voor kunnen vinden. Dit in tegenstelling tot de toets wiskunde, die door de school na 
het onderzoek ongeldig is verklaard. De Commissie stelt vast dat (naam leerling) een 5,2 voor de 
scheikundetoets heeft gehaald. Zij heeft dit door eigen inzet en op eigen kracht behaald en heeft de 
toets die naar haar gemaild was niet ingezien. De Commissie is van oordeel dat zij geen nadeel heeft 
ondervonden door de wijze waarop de school heeft opgetreden tegen het vermeende frauderen van 
de andere leerlingen. Zij kan dan ook om die reden geen aanspraak maken op een hoger cijfer voor de 
scheikundetoets. In zoverre is dit klachtonderdeel ongegrond. 
Doordat (naam leerling) op haar eindrapport 3 onvoldoendes stond is zij in de bespreekzone terecht 
gekomen.  
Het besluit een leerling te bevorderen betreft een zogenoemde autonome bevoegdheid van de 
school. 
Dit houdt in dat de school binnen zekere grenzen vrij is de normering vast te stellen en deze toe te 
passen. Er is in deze klacht dan ook sprake van een terughoudende toetsing, dat wil zeggen dat de 
Commissie slechts kan beoordelen of de school de eigen procedure juist heeft gevolgd en in 
redelijkheid 
tot het besluit heeft kunnen komen. 
De Commissie stelt vast dat de beslissing (naam leerling) niet te bevorderen naar havo 4 conform de 
huidige 
overgangsnormen is genomen. De school heeft hierbij aangegeven dat ondanks de goede 
werkhouding van (naam leerling), de overgangsvergadering van oordeel was dat haar basis te mager 
was om naar havo 4 bevorderd te worden. De docenten hebben op grond van hun kennis en ervaring 
een professioneel oordeel gevormd. De Commissie treedt niet in dit proces van intersubjectieve 
oordeelsvorming van de 
overgangsvergadering. De Commissie stelt vast dat (naam leerling) volgens de bevorderingsnormen 
van de school niet bevorderd kan worden naar havo 4. Dit besluit heeft de school naar het oordeel 
van de Commissie in redelijkheid genomen. De Commissie stelt ook vast dat de beslissing voldoende 
duidelijk aan klagers gecommuniceerd is. Dit klachtonderdeel is ongegrond. 
 
Klachtnummer 2019/175 
 
Advies aan 
 
Het bestuur van Stichting *(verder: het bevoegd gezag) inzake de klacht van  de heer en mevrouw * 
(verder: klagers) ouders van (naam zoon). De klacht is gericht tegen het * Lyceum (verder: de school). 
 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 
 
Op 25 juli 2019 hebben klagers een klacht ingediend bij de Landelijke Commissie voor het Christelijk 
Onderwijs (verder: de Commissie) tegen het niet bevorderen van (naam leerling) naar 4 havo en het 
lekken van toetsen op de school. Door het secretariaat is contact opgenomen met klagers over de 
klacht, waarna klagers akkoord zijn gegaan met afhandeling van de klacht op bestuursniveau. Op 25 
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september 2019 hebben klagers het secretariaat meegedeeld dat hun dochter inmiddels op een andere 
school is gestart, maar dat zij hun klacht alsnog door de Commissie willen laten behandelen.  
Mevrouw mr. N. Bouchrina, jurist bij het bevoegd gezag heeft op 30 oktober 2019 namens de school en 
het bevoegd gezag een verweerschrift ingediend. 
Op 5 november 2019 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden te Amsterdam.  
Klaagster is in persoon verschenen, vergezeld door haar dochter (naam leerling). Namens verweerder 
zijn de heer * (verder: de rector) en mr. Bouchrina verschenen. 
 
II. Standpunt van klagers 
 
(naam leerling) is niet bevorderd naar 4 havo. Zij was een bespreekgeval, maar de overgangsvergadering 
heeft besloten haar niet te bevorderen. Klagers zijn het hier niet mee eens. (naam leerling) stond voor 3 
vakken afgerond een 5, namelijk een 5,2 voor biologie, een 5,3 voor natuurkunde en een 5,44 voor 
scheikunde. Klagers zijn van mening dat (naam leerling) voldoende compensatiepunten heeft, namelijk 
een 7 voor nederlands, bevo een 7 en lichamelijke opvoeding een 7. Ook telt bij een bespreekgeval de 
persoonlijke situatie mee. Klagers benadrukken dat (naam leerling) een gemotiveerde leerling is, die er 
nooit uitgestuurd wordt en nooit te laat op school is. (naam leerling) heeft last gehad van lesuitval, zo 
heeft zij 3 maanden geen frans gehad, omdat de docent was uitgevallen. Ook Nederlands is 2 maanden 
uitgevallen, doordat (naam leerling) bijles heeft gehad, heeft zij hier een 7 voor gehaald. 
Klagers zijn van mening dat (naam leerling) onterecht een 5,44 als eindcijfer voor scheikunde heeft 
gekregen. 
De eindtoets is van te voren al door andere leerlingen verspreid. (naam leerling) heeft dit gemeld aan 
haar ouders, die haar hebben verboden de uitgelekte toets in te kijken. Hierdoor heeft zij een 5,2 
gehaald, een slechter cijfer dan de leerlingen die wél de toets van te voren bekeken hebben. (naam 
leerling) is eerlijk geweest en wordt hier nu voor gestraft. Klagers hebben al eerder bij de school gemeld 
dat er toetsen gelekt werden. Zij zouden op de hoogte gehouden worden over de uitkomst van hun 
melding, maar hebben hier nooit meer iets over gehoord. 
Klagers hebben revisie van de niet-bevorderingsbeslissing aangevraagd, maar dit heeft niet tot een 
andere uitkomst geleid. Wel is afgesproken dat (naam leerling) de toetsen kon inzien. Deze afspraak is 
nooit tot stand gekomen. De hele vakantie heeft (naam leerling) in onzekerheid gezeten over haar 
status, zij wist niet wat haar rooster was en in welke klas zij zou zitten.  
De leerjaar coördinator heeft contact gehad met de nieuwe school, klagers vinden dat hij dit 
onzorgvuldig gedaan heeft. 
 
III. Standpunt van school 
 
De juriste van het bevoegd gezag heeft de Commissie verzocht de klacht niet-ontvankelijk te verklaren, 
nu (naam leerling) geen leerling meer van de school is.  
Het besluit om (naam leerling) niet te bevorderen naar 4 havo is door de overgangsvergadering 
genomen.   
Zij is naar de mening van de docenten een gemotiveerde leerling met een goede werkhouding, maar 
haar basis is niet stevig genoeg. De docenten hebben haar aangeraden om over te stappen naar 
VMBO/t, zodat zij aan haar basis kan werken en daarna met goede resultaten alsnog de havo kan 
afronden. Naar aanleiding van het revisieverzoek van klagers is haar situatie nogmaals bekeken, maar 
dit heeft niet geleid tot een andere uitkomst. Dit is zowel mondeling als per mail op 10 juli 2019 aan 
klagers meegedeeld. 
De lesuitval is geen bepalende factor geweest bij het bepalen van de cijfers, de toetsen die de leerlingen 
moeten maken worden hierop aangepast. 
(naam leerling) stelt in onzekerheid te hebben verkeerd over haar status, maar haar was bekend dat zij 
niet bevorderd was. De klasseindeling wordt pas vlak voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt, dit 
kan dan ook niet de aanleiding voor de onzekerheid zijn geweest. 



3 
 
 

Met betrekking tot de gelekte eindtoets hebben klagers het lekken van toetsen in eerste instantie 
aangekaart bij de leerjaar coördinator. De communicatie verliep echter moeizaam, waardoor hij de zaak 
heeft overgedragen aan de rector. Door de rector is onderzoek naar het lekken gedaan, maar er is  geen 
bewijs van fraude bij scheikunde gevonden. Het is de school niet duidelijk geworden of er daadwerkelijk 
gefraudeerd is bij scheikunde. Er zijn geen andere meldingen ontvangen van leerlingen en docenten.  
Het gemiddelde van de behaalde cijfers is een 4,5 geweest. De leerlingen die volgens de verklaringen de 
toets en de antwoorden hadden, stonden gemiddeld een 2,8. Dit is ook aan klaagster meegedeeld. 
Klagers voelen zich echter niet gehoord door de school, dit terwijl de school zeker actie heeft 
ondernomen en onderzoek heeft gedaan. Bij de wiskundetoets is wel fraude vastgesteld. De school 
heeft hier dan ook maatregelen genomen, de toets is ongeldig verklaard en opnieuw afgenomen. 
De rector heeft op 10 september 2019 in verband met de fraude toegezegd het toetsbeleid te herzien, 
maar het zal een uitdaging zijn om  dit waterdicht te krijgen. Dit toetsbeleid is momenteel in 
ontwikkeling. 
De school geeft aan dat er meerdere gesprekken zijn geweest met klagers om de situatie te bespreken. 
Klagers hebben hier van alles bijgehaald, het was duidelijk dat zij geen vertrouwen hadden in het 
onderzoek van de school. Dat was ook de reden dat de leerjaar coördinator in eerste instantie de 
communicatie aan de rector heeft overgedragen. 
De leerjaar coördinator herkent zich niet in de aantijgingen van klagers over zijn optreden naar de 
nieuwe school toe. Hij heeft inderdaad contact gehad met de school, maar zeker geen aantijgingen aan 
het adres van klagers gedaan.  
 
IV. Overwegingen van de Commissie 
 
Ingevolge artikel 1 lid 2 van het  Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO (verder: Reglement). 
kan een klacht ook ingediend worden door een ex-leerling. (naam leerling) zit inmiddels op een andere 
school, maar valt naar het oordeel van de Commissie onder de reikwijdte artikel 1 lid 2. De klacht is 
derhalve ontvankelijk. 
Klagers stellen dat de school niet is opgetreden tegen de fraude en dat (naam leerling) benadeeld is 
door de wijze waarop de school met de fraude is omgegaan. De Commissie stelt vast dat door de school 
onderzoek is gedaan naar het lekken van de toets scheikunde, waarbij niet is komen vast te staan dat er 
daadwerkelijk gefraudeerd is. De school heeft hier geen bewijs voor kunnen vinden. Dit in tegenstelling 
tot de toets wiskunde, die door de school na het onderzoek ongeldig is verklaard. De Commissie stelt 
vast dat (naam leerling) een 5,2 voor de scheikundetoets heeft gehaald. Zij heeft dit door eigen inzet en 
op eigen kracht behaald en heeft de toets die naar haar gemaild was niet ingezien. De Commissie is van 
oordeel dat zij geen nadeel heeft ondervonden door de wijze waarop de school heeft opgetreden tegen 
het vermeende frauderen van de andere leerlingen. Zij kan dan ook om die reden geen aanspraak 
maken op een hoger cijfer voor de scheikundetoets. In zoverre is dit klachtonderdeel ongegrond. 
 
Doordat (naam leerling) op haar eindrapport 3 onvoldoendes stond is zij in de bespreekzone terecht 
gekomen.  
Het besluit een leerling te bevorderen betreft een zogenoemde autonome bevoegdheid van de school. 
Dit houdt in dat de school binnen zekere grenzen vrij is de normering vast te stellen en deze toe te 
passen. Er is in deze klacht dan ook sprake van een terughoudende toetsing, dat wil zeggen dat de 
Commissie slechts kan beoordelen of de school de eigen procedure juist heeft gevolgd en in redelijkheid 
tot het besluit heeft kunnen komen. 
De Commissie stelt vast dat de beslissing (naam leerling) niet te bevorderen naar havo 4 conform de 
huidige 
overgangsnormen is genomen. De school heeft hierbij aangegeven dat ondanks de goede werkhouding 
van (naam leerling), de overgangsvergadering van oordeel was dat haar basis te mager was om naar 
havo 4 bevorderd te worden. De docenten hebben op grond van hun kennis en ervaring een 
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professioneel oordeel gevormd. De Commissie treedt niet in dit proces van intersubjectieve 
oordeelsvorming van de 
overgangsvergadering. De Commissie stelt vast dat (naam leerling) volgens de bevorderingsnormen van 
de school niet bevorderd kan worden naar havo 4. Dit besluit heeft de school naar het oordeel van de 
Commissie in redelijkheid genomen. De Commissie stelt ook vast dat de beslissing voldoende duidelijk 
aan klagers gecommuniceerd is. Dit klachtonderdeel is ongegrond. 
 
Klagers en de school hebben tegengestelde standpunten over wat de leerjaar coördinator wel of niet 
aan de nieuwe school van (naam leerling) heeft verteld. Door de school is al gesteld dat de 
communicatie tussen klagers en de leerjaar coördinator dermate stroef verliep, dat deze dit aan de 
rector heeft overgedragen. De Commissie kan niet vaststellen wat er daadwerkelijk gezegd is en 
verklaart dit klachtonderdeel ongegrond. 
 
V. Het oordeel van de Commissie 
 
De Commissie verklaart de klacht ongegrond. 
 
VI. Advies aan het bevoegd gezag 
 
De Commissie ziet geen aanleiding tot het geven van een advies. 
 
Aldus gegeven op 5 november 2019 door mr. M. Iedema, voorzitter, alsmede door 
drs. J. van Tongeren en E. van Seventer tegenwoordigheid van mr. H.M. Vos-van der Velden als 
secretaris. 


