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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS 

 

 

 

 

Handelen van de school naar aanleiding van problematisch gedrag van leerlinge ten opzichte van haar 

docent. 

De Commissie concludeert dat het geschetste relaas van verweerders consistent en geloofwaardig is. 

Daarbij weegt zij mee dat meerdere collega-docenten getuige zijn geweest van de gedragingen van 

(naam leerling) ten opzichte van haar biologie docente.   

De Commissie constateert voorts dat alle betrokkenen rond (naam leerling) in een complexe situatie 

met elkaar zijn terecht gekomen, wat uiteindelijk tot enkel verliezers heeft geleid. Zij stelt verder vast 

dat de situatie, ondanks vele goed bedoelde inspanningen, de school boven het hoofd is gegroeid. De 

door de school voorgestelde maatregelen bleken uiteindelijk niet te werken. Ondanks het gegeven 

dat deze interventies niet het beoogde effect hebben gehad, kan de Commissie niet vaststellen dat de 

directie besluiten heeft genomen die niet proportioneel waren, gegeven de situatie, of onzorgvuldig 

naar (naam leerling) en haar ouders toe. De opvatting dat de docent overal mee weg kot, terwijl de 

leerlinge wordt gestraft, deelt de Commissie niet. Niet gebleken is dat de docent  en/of de school 

(naam leerling) moedwillig heeft beschadigd. De klacht is gedeeltelijk gegrond. 

 

Klachtnummer 2019/180 

 

Advies inzake de klacht van de heer en mevrouw * (verder te noemen: klagers) tegen  

Mevrouw *, docent en de heer *, sectordirecteur van het * College, locatie A te (plaatsnaam). Deze 

school ressorteert onder het bestuur van Stichting * te (plaatsnaam). 

 

Klagers hebben hun klacht op 12 augustus 2019 voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie voor 

het Christelijk Onderwijs (verder te noemen: de Commissie). 

 

Op 2 en op 11 oktober 2019 hebben respectievelijk de heer * (verder: de sectordirecteur) en de heer  

(verder: de voorzitter College van Bestuur), hun reacties op de klacht gegeven. 

Op 17 oktober 2019 heeft mr. P.A.C. Roebert, als gemachtigde van mevrouw * (verder: de docent) een 

verweer aan de Commissie doen toekomen. 

 

Op 31 oktober 2019 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden te Breda.  

 

De docent heeft, gezien de gebeurtenissen, het verzoek gedaan om gescheiden van klagers gehoord te 

worden. De voorzitter van de Commissie heeft dit verzoek beoordeeld en heeft hiermee ingestemd. 

Klagers waren het met deze beslissing niet eens en hebben vervolgens aangegeven niet op de 

hoorzitting te zullen verschijnen. Klagers doel van de hoorzitting was om de docent persoonlijk te 

spreken en te confronteren, daar de docent naar hun mening bij klagers weggehouden is.  

Verschenen zijn op 31 oktober 2019: de docent, vergezeld door haar partner de heer *, bijgestaan door 

haar gemachtigde mr. P.A.C. Roebert, werkzaam bij de AOB. Voorts zijn dhr. de sectordirecteur en de 

voorzitter College van Bestuur verschenen.   

Naar aanleiding van de hoorzitting is er een verslag gemaakt dat aan klagers is gezonden. Klagers zijn 

alsnog uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en secretaris om over de klacht te praten.  

Dit gesprek vond plaats te Breda op 18 december 2019. 
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II.  Standpunt klagers 

 

Klagers dochter (naam) zat in het schooljaar 2018-2019 in VWO4 van het * college. Zij heeft een 

pestverleden. (naam leerling) is in het tweede leerjaar op de school gekomen. (naam leerling) is zeer 

perfectionistisch en legt de lat voor zichzelf hoog. Vanaf het derde leerjaar gaat zij naar een psychologe. 

In VWO4 heeft (naam leerling) met de docentgesproken over de schooldruk die zij op dat moment 

ervoer. (naam leerling) ontwikkelde gevoelens voor haar docent. Tijdens het biologiekamp aan het eind 

van het jaar ging het mis. Door tegenvallende cijfers die zij toen te horen kreeg verwonde zij zichzelf. De  

docent heeft deze verwondingen niet opgemerkt. Nadat de docent de volgende dag had aangegeven 

dat (naam leerling) gewoon mee moest ontbijten met de andere leerlingen heeft zij zich opgesloten in 

de wc, die vervolgens opengebroken moest worden. (naam leerling) is daarna door haar vader 

opgehaald. Na de zomervakantie voelde (naam leerling) zich genegeerd door de docent in kwestie. Zij 

heeft haar verliefdheid naar de docent uitgesproken en wilde graag meer persoonlijke aandacht van de 

docent, maar deze heeft dat afgeweerd. Omdat (naam leerling) problemen ervoer met haar schoolwerk 

is er een gesprek geweest met de ouders, de mentor en iemand van het zorgteam. (naam leerling) heeft 

daar aangegeven dat zij het naar vindt hoe het contact tussen haar en de docent verloopt en wilde haar 

excuus maken voor het biologiekamp. Het gesprek tussen (naam leerling) en haar docent werd tot stand 

gebracht, maar is niet goed verlopen. De houding van de docent riep veel spanning op bij (naam 

leerling). Er werden vervolgens afspraken gemaakt dat de docent van de klas van (naam leerling) 

gehaald zou worden. Dit is echter, door tussenkomst van de sectordirecteur, niet gebeurd; hij heeft 

aangegeven dat de docent en (naam leerling) begrip voor elkaar moesten leren opbrengen. Het gevolg 

was dat (naam leerling) daarna totaal werd genegeerd, achter in de klas moest zitten en dat haar vragen 

niet meer beantwoord werden. Ook kon ze haar toetsen niet inzien. Daarnaast kon zij niet meer terecht 

bij het zorgteam. (naam leerling) kon nergens meer terecht, omdat de docent (naam leerling) zwart 

heeft gemaakt bij de andere leden van het team. Nadat (naam leerling) uit frustratie tegen de docent 

was aangelopen in de gang, heeft ze een gebiedsverbod gekregen in de school. Ze werd beschuldigd van 

stalking. Dit, terwijl bij (naam leerling) de spanning alleen maar opliep, omdat ze gewoon haar cijfers 

wilde inzien. Naar aanleiding van dit incident is er wederom een gesprek tot stand gebracht met de 

klagers en de sectordirecteur. Het verzoek van klagers om ook de docent te spreken, werd wederom 

niet gehonoreerd. Klagers hebben het gevoel dat hun klachten niet serieus genomen werden.  

Tijdens de open dag op de andere locatie is het wederom misgegaan. (naam leerling) werd door 

docenten weggestuurd, omdat ze er niets te zoeken had en bij haar docent uit de buurt moest blijven. 

Ze kreeg een woedeaanval. Klagers zijn gebeld om haar op te halen. Vervolgens is aangegeven dat 

(naam leerling) van school de medewerking kreeg om naar het B College over te stappen, en dat ze niet 

langer op het * college kon blijven. Als ze deze overstap niet vrijwillig zou maken, zou ze geschorst 

worden. Op de nieuwe school is ze warm ontvangen, maar desondanks ging (naam leerling) na de 

overstap naar de andere school heel hard achteruit. Ze was door haar ouders niet meer aanspreekbaar 

en zonderde zich af. (naam leerling) voelde zich slachtoffer, terwijl haar docent overal mee weg leek te 

komen. Haar gevoel veranderde in boosheid. Zij is vervolgens aangetroffen bij het huis van de docent en 

heeft daar de docent en haar partner bedreigd. Tegen (naam leerling) is aangifte gedaan. Aan haar is 

een contactverbod opgelegd. Vervolgens is zij opgenomen en staat zij op de wachtlijst voor 

traumabehandeling. (naam leerling) woont sindsdien niet meer thuis. De strafzaak tegen (naam leerling) 

is geseponeerd, omdat (naam leerling) daarvoor te ziek was.  

 

Naar het idee van klagers is (naam leerling), mede door het optreden van de docent en de 

sectordirecteur, zwaar getraumatiseerd geraakt. Klagers stellen dat de docent (naam leerling) zwaar 

heeft beschadigd, door haar sociale veiligheid in gevaar te brengen. De situatie waar (naam leerling) in 
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terecht is gekomen had voorkomen kunnen worden, als de docent zich anders had opgesteld. Volgens 

klagers mag een dergelijke docent nooit meer voor de klas staan.  

 

Klagers geven aan dat hun gezin zwaar beschadigd is. Er is informatie over hun dochter met 

buitenstaanders gedeeld en daar heeft het jongere zusje van (naam leerling) veel schade door 

ondervonden.  

Er wordt door leeftijdsgenoten over (naam leerling) gesproken op social media. Klagers zijn hierdoor 

genoodzaakt geweest om te verhuizen.  

 

Als laatste geven ouders aan dat de overdracht naar de andere school niet naar behoren is verlopen. 

Documenten zijn niet goed doorgestuurd en afspraken zijn volgens hen niet nagekomen.  

 

 

III. Standpunt docent en school(bestuur) 

 

Verweer namens de docent: 

Volgens de docent vertoont het verslag dat de ouders aan de Commissie hebben gestuurd, veel 

onwaarheden, onvolledigheden en verdraaiingen. De docent heeft een ander beeld van de 

gebeurtenissen dan klagers. Zij heeft vanaf december 2017 gesprekken met (naam leerling) gevoerd, 

maar merkte op een gegeven moment dat (naam leerling) probeerde zoveel mogelijk bij haar in de 

buurt te zijn. (naam leerling) mailde steeds vaker en vroeg continue om aandacht. Dit ging de normale 

omgang tussen een leerling en een docent te buiten. (naam leerling) was uiteindelijk niet meer 

houdbaar in de klas en kreeg woedeaanvallen als zij niet voldoende aandacht van de docent kreeg. 

Ondanks dat de docent heeft aangegeven dat (naam leerling) haar niet zo moest lastigvallen, bleef 

(naam leerling) aandringen op verdere gesprekken. Aanvankelijk beperkte dit contact zich tot de 

schoolomgeving, maar later werd de docent ook lastiggevallen in haar privé-omgeving. 

Volgens de docent lag de oorzaak van het probleem dat (naam leerling) zich op school niet meer veilig 

voelde in het gedrag van (naam leerling) zelf. Ondanks dat er afspraken werden gemaakt, overschreed 

(naam leerling) iedere keer weer grenzen. Zij heeft daarbij haar eigen sociale veiligheid in gevaar 

gebracht. 

De docent geeft aan dat er sprake is van een heel ingrijpende gebeurtenis, waar zij het slachtoffer van is 

geworden. Ze vindt de situatie waarin (naam leerling) is beland enorm triest. Dat je als ouders naar een 

oorzaak zoekt is begrijpelijk en menselijk, maar zij begrijpt niet dat er nu een klacht tegen haar is 

ingediend. Zij had eerder andersom excuses verwacht. Zij wordt dagelijks met de gevolgen van het 

gedrag van (naam leerling) geconfronteerd. Het leven van haar en haar partner is ingrijpend veranderd. 

In plaats van een excuus ontvangen ze een klacht. Daar begrijpen zij en haar partner niets van.  

 

Verweer namens de sectordirecteur en de bestuurder: 

Vlak na de herfstvakantie (oktober 2018) is de sectordirecteur in beeld gekomen, omdat de eerdere 

gesprekken geen verbetering hadden opgeleverd in de situatie. Er ontstonden steeds opnieuw 

conflicten tussen (naam leerling) en de docent. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de ouders, de 

sectordirecteur en het zorgteam. Afgesproken werd om de lessen van (naam leerling) bij de docent te 

stoppen en haar een meer zelfstandig traject aan te bieden. Een andere biologie docent zou assisteren 

waar nodig. Gesprekken in aanwezigheid van de docent hadden eerder tot escalatie geleid dus deze 

zouden niet meer worden georganiseerd. Onder meer om de docent te beschermen die op dat moment 

al heel kwetsbaar was, maar ook vanwege de inschatting dat confrontatie niet het gewenste resultaat 

zou hebben. Alle klachten (die aanhielden ondanks het feit dat de docent geen les meer gaf) zijn 

besproken en aangekaart bij de betrokken docent. De klachten ontstonden doordat (naam leerling) zich 

niet aan de afspraken hield, terwijl er duidelijke afspraken waren gemaakt in het bijzijn van (naam 

leerling) en haar ouders. De docent werd keer op keer opgezocht en zelfs naar buiten toe gevolgd. Op 
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de meest onwaarschijnlijke plaatsen doemde (naam leerling) op (bij open dagen bijvoorbeeld). Van het 

gedrag van (naam leerling) zijn meerdere docenten getuige geweest. Een escalatie vond plaats tijdens 

een open dag waarbij (naam leerling) laat op de avond (de open dag was toen al afgelopen maar de 

docenten waren nog in het gebouw) erg boos werd in het bijzijn van meerdere docenten. Dit incident 

was de aanleiding voor de directie om met de ouders te bespreken om (naam leerling) naar een andere 

school te verplaatsen. Tijdens deze besprekingen is aangegeven dat het zoeken naar een andere school 

op vrijwillige basis kon, maar wanneer de ouders dat niet wilden, er genoeg aanleiding was om (naam 

leerling) van school te verwijderen. Echter, het zoeken naar een andere school zonder formele 

verwijdering gaf voor alle partijen meer voordelen. 

Het gesprek (meerdere gesprekken hebben plaats gevonden om dit te bespreken) dat uiteindelijk heeft 

geleid tot overplaatsing (geen officiële verwijdering) van (naam leerling) naar een andere school was 

volgens de sectordirecteur een goed gesprek, waarbij zowel (naam leerling) als haar ouders aanwezig 

waren en tevreden leken met de beslissing. Nadat (naam leerling) op de andere school was 

ingeschreven, is het helemaal mis gegaan en heeft ze eerst de docent opgezocht op het parkeerterrein 

van onze school en is vervolgens naar haar huis gegaan, van welke gebeurtenissen aangifte bij de politie 

is gedaan.  

De school heeft naar aanleiding van alle gebeurtenissen een onderzoek gedaan en de situatie met alle 

partijen geëvalueerd. De ouders zijn hiervoor per mail uitgenodigd, maar zij zijn niet op deze uitnodiging 

ingegaan.  

Uit deze evaluatie zijn drie 3 leervragen uit naar voren gekomen: 

• De school moet allereerst op zoek naar signalen en criteria om sneller te kunnen opschalen wat 

zorg en ondersteuning betreft. In vergelijkbare situaties moet er eerder worden opgeschaald 

naar een multidisciplinair overleg, zulks op aangeven van het zorgteam of op verzoek van een 

van de betrokkenen. Er was hier hele grote betrokkenheid, maar mensen zijn te lang zelf bezig 

geweest. De zaak werd steeds complexer en is op een gegeven moment geëscaleerd. De vraag 

was hier, is er een moment geweest waarop we eerder hadden kunnen opschalen om deze 

escalatie te voorkomen? Deze vraag wordt in de organisatie neergelegd.   

• Als docent komen er ongetwijfeld vaker situaties voor waarbij docent en leerling op elkaar 

reageren. Voor het vervolg zal er een traject opgezet worden van intervisie en supervisie in 

complexe casussen. Het doel is om ervaringen van collega’s meer te benutten. 

• Verder is er naar voren gekomen dat in situaties waar er problemen op school zijn die aanleiding 

geven tot overstap naar een andere school, er altijd via warme overdracht gewerkt moet 

worden. De overstap is in deze situatie onvoldoende zorgvuldig gedaan. 

 

N.a.v. het onttrekken van zorg: 

(naam leerling) is in tegenstelling tot wat haar ouders hebben aangevoerd tot op het laatste moment 

intensief begeleid door het zorgteam. Naast de vele gesprekken die voorafgaand gevoerd zijn, zijn veel 

gesprekken over de vervolgstappen ook bijgewoond door de zorgcoördinator. Zij heeft hiervan een 

logboek aan de sectordirecteur aangereikt. De leden van het zorgteam zijn direct vanaf de eerste 

signalen betrokken geweest en hebben alles binnen hun mogelijkheden gedaan om (naam leerling) te 

ondersteunen. Ook de mentor van (naam leerling) heeft haar steentje bijgedragen, waar mogelijk. 

School kan de klacht ten opzichte van dit punt niet plaatsen. De zorg groeide de school/zorgteam boven 

het hoofd. Het zorgteam heeft binnen de mogelijkheden die een zorgteam in het VO heeft, alle zorg 

geboden. Zij waren (in de persoon van de zorgcoördinator) ook aanwezig bij gesprekken met de 

psycholoog. De zorgcoördinator was altijd betrokken, bij elk gesprek, bij elke e-mail. Het onttrekken van 

zorg strookt in ieder geval niet met de beleving van de school.  
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N.a.v. het verstrekken van vertrouwelijke informatie van de minderjarige: 

De sectordirecteur heeft alle informatie betreffende (naam leerling) met alle zorgvuldigheid omringd. 

Hij betreurt het ten zeerste dat er informatie omtrent de situatie met (naam leerling) op een verkeerde 

wijze is gebruikt. Ook om indianenverhalen over deze casus te voorkomen is er vertrouwelijk 

gecommuniceerd aan het gehele docententeam inzake het gebiedsverbod van (naam leerling) in de 

school.   

De gebeurtenissen rondom (naam leerling) en de docent hebben hun weerslag gehad op het 

docententeam.  

De docenten hadden de informatie niet met anderen mogen delen. Door omstanders werden de zaken, 

omdat ze niet precies wisten wat er aan de hand was, opgeblazen. Docenten hebben opmerkingen over 

de gedragingen van (naam leerling) gemaakt en dat is niet altijd op even genuanceerde wijze gedaan. 

Ondanks dat de sectordirecteur niet direct invloed had op de geruchtenstroom, heeft hij namens de 

school wel zijn excuses aangeboden voor collegae die onzorgvuldig met de informatie rondom de 

situatie van (naam leerling) zijn omgesprongen. Intern is het docententeam hierop aangesproken.  

 

 

N.a.v. het negeren van klachten 

Er is intensief contact per e-mail, telefoon en tijdens gesprekken geweest. Voornamelijk met vader. 

 Een aantal gesprekken was met beide ouders. Vaak waren er situaties waarin de sectordirecteur met 

vader belde om het op dat moment op de lossen. Naar zijn oordeel was er eigenlijk altijd goed contact. 

De docent heeft voor het kamp (telefonisch) een goed gesprek gehad met moeder. Tijdens het kamp 

had zij ook telefonisch contact met moeder. Toen vader (naam leerling) kwam afhalen op het kamp 

heeft de docent persoonlijk met hem gesproken. Wellicht was het voor ouders niet direct merkbaar dat 

er iets met hun klachten werd gedaan, maar dat betekent niet dat de signalen niet werden 

doorgegeven.  

Alle opmerkingen en klachten van de kant van de ouders zijn steeds en zonder uitzondering besproken 

met betrokkenen. De gesprekken hieromtrent met de docent zijn uiteraard in grote lijnen terug 

gekoppeld naar de ouders, zonder daarbij telkens in detail te treden. 

N.a.v. het uit de functie zetten van de docent: 

Volgens de sectordirecteur staat de docent bekend als een zeer zorgvuldig werkende docent die alles in 

de puntjes geregeld en voorbereid heeft. Er zijn nooit voorbeelden geweest (ook niet in deze situatie) 

van feitelijk onacceptabel of verwijtbaar gedrag van deze docent naar een leerling toe, dat tot 

waarschuwing, berisping of ontslag van deze docent zou leiden. 

Naar oordeel van de school was er sprake van een hele complexe situatie waarin er op voorhand al 

sprake was van twee verliezers. De situatie diende zich al vroeg aan dat beide partijen beschermd 

dienden te worden. Er was ook geen besluit voorhanden, wat aan beide partijen recht zou doen.  

Er zijn door de school, in samenspraak met het zorgteam en ook met de ouders, veel besluiten 

genomen, maar die hebben helaas niet tot afdoende oplossingen geleid. Het bleken iedere keer toch 

‘lapmiddelen”. In eerste instantie lag de oplossing erin om (naam leerling) uit de les van de docent te 

halen.  

Dat hielp niet. Uiteindelijk is er besloten om (naam leerling) naar een andere school te laten gaan, maar 

ook die oplossing was niet toereikend voor de situatie waarin (naam leerling) al verkeerde.  

De sectordirecteur heeft nog steeds de indruk dat hij via goede gesprekken met klager(s) tot een 

oplossing was gekomen (eerst een andere docent en toen een andere school) maar dat deze 

maatregelen het probleem met (naam leerling) niet hebben opgelost. Hij begrijpt het indienen van de 

klacht daarom ook niet.  
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De school leeft enorm met klagers mee en met de situatie waarin ze zich bevinden. Ook is het 

begrijpelijk dat hierbij emotie los komt. Mogelijk heeft dit tot een andere beleving geleid van hetgeen 

zich afgespeeld heeft. Om die reden heeft verweerder de weergave van de feiten zo getrouw mogelijk 

benaderd. Zij hebben daarbij (naam leerling) en haar familie zo veel mogelijk gerespecteerd en hebben 

hen op geen enkele manier willen kwetsen. Om die reden is niet op alle beschuldigingen ingegaan, maar 

zijn een aantal voorbeelden gebruikt ter illustratie. 

 

IV. Overwegingen van de Commissie 

 

Allereerst stelt de Commissie vast dat een precieze vaststelling van de feiten in dit geval ingewikkeld is. 

Klagers en verweerders verschillen namelijk op tal van punten van mening over de duiding van hetgeen 

zich op school rond (naam leerling) heeft voorgedaan. 

De Commissie concludeert dat het geschetste relaas van verweerders consistent en geloofwaardig is. 

Daarbij weegt zij mee dat meerdere collega-docenten getuige zijn geweest van de gedragingen van 

(naam leerling) ten opzichte van haar biologie docente.   

De Commissie constateert voorts dat alle betrokkenen rond (naam leerling) in een complexe situatie 

met elkaar zijn terecht gekomen, wat uiteindelijk tot enkel verliezers heeft geleid. Zij stelt verder vast 

dat de situatie, ondanks vele goed bedoelde inspanningen, de school boven het hoofd is gegroeid. De 

door de school voorgestelde maatregelen bleken uiteindelijk niet te werken. Ondanks het gegeven dat 

deze interventies niet het beoogde effect hebben gehad, kan de Commissie niet vaststellen dat de 

directie besluiten heeft genomen die niet proportioneel waren, gegeven de situatie, of onzorgvuldig 

naar (naam leerling) en haar ouders toe. De opvatting dat de docent overal mee weg kot, terwijl de 

leerlinge wordt gestraft, deelt de Commissie niet. Niet gebleken is dat de docent  en/of de school (naam 

leerling) moedwillig heeft beschadigd.  

De sectordirecteur heeft tijdens de hoorzitting duidelijk uiteengezet waarom er geen ‘opschaling’ is 

geweest na het opleggen van een blokweek en het uiteindelijke vertrek van (naam leerling) van de 

school.  

Hij heeft gemotiveerd weergegeven dat men graag met (naam leerling) en haar ouders in gesprek wilde 

blijven. Met het opleggen van een blokweek is het signaal gegeven “wat (naam leerling) nu heeft gedaan 

is grensoverschrijdend”. Tevens zijn er gebiedsverboden in de school afgekondigd, omdat (naam 

leerling) werkelijk overal opdook waar haar docente zich begaf.  

Er is door school geen laatste waarschuwing gegeven in de trant van ‘als ze opnieuw over de schreef 

gaat moet ze van school’. Op een gegeven moment escaleerde de situatie zodanig dat er niet meer aan 

tussenstappen, zoals bijvoorbeeld een schorsing, toegekomen is. De Commissie oordeelt dat de school, 

ondanks dat er (officiële) stappen in het proces naar de overplaatsing van (naam leerling) zijn 

overgeslagen, onder de gegeven omstandigheden niet onredelijk heeft gehandeld.  

Vervolgens heeft de Commissie niet kunnen vaststellen dat (naam leerling) onttrokken werd aan het 

zorgteam. De zorgcoördinator is het gehele traject aanwezig geweest bij de gesprekken over (naam 

leerling). Wel constateert de Commissie dat (naam leerling) op een gegeven moment haar verhaal over 

het optreden van haar docent niet meer kwijt kon bij de zorgcoördinator en dat zij werd doorgestuurd 

naar de sectordirecteur. Dat er bij (naam leerling) uiteindelijk een gevoel is ontstaan dat zij nergens 

meer terecht kon, acht de Commissie voorstelbaar, maar er kan niet gesteld worden dat het handelen 

van het zorgteam en de school ontoereikend was. 

 

In zoverre verklaart de Commissie de klacht ongegrond. 
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De Commissie adviseert voor een komend geval wel, dat het de voorkeur heeft dat er een 

vertrouwenspersoon wordt aangewezen, waar een leerling terecht kan in het geval er problemen 

ontstaan tussen een leerling en een docent.  

 

Tijdens het gesprek dat de voorzitter op 18 december 2019 met klagers heeft gevoerd, hebben zij 

aangegeven dat hun klacht voornamelijk gaat over wat er aan de gebeurtenissen met (naam leerling) 

voorafgegaan is, terwijl het verweer juist ingaat op de gebeurtenissen na oktober/november 2018. 

Klagers stellen dat de problemen van (naam leerling) zijn ontstaan, door het feit dat zij vanaf het 

schoolkamp door de docent werd genegeerd, terwijl er eerst een warm contact tussen de twee bestond.  

(naam leerling) heeft een pestverleden en had vertrouwen in de docent. Klagers hebben aangegeven 

dat zij niet begrepen, dat, ondanks het advies daartoe van (naam leerling)’s psychologe, (naam leerling) 

niet meer terecht kon bij haar docent en dat haar docent vervolgens weggehouden werd bij alle verdere 

gesprekken. 

 

De Commissie kan niet vaststellen wat er zich precies tussen de docent en (naam leerling) afgespeeld 

heeft, de lezingen daarvan lopen uiteen. (naam leerling) heeft zaken in ieder geval heel anders ervaren 

dan de docent. De docent heeft zich daarbij bedreigd gevoeld, terwijl (naam leerling) zich genegeerd 

voelde. De reactie van de docent om (naam leerling) daarbij op professionele afstand te houden, acht de 

Commissie onder deze omstandigheden begrijpelijk. Dat deze handelwijze vervolgens een averechts 

effect heeft gehad, valt de docent niet persoonlijk aan te rekenen.  

Het komt de Commissie voor dat klagers in eerste instantie niet in de gaten hebben gehad welke impact 

het gedrag van (naam leerling) op de docent en het docententeam heeft gehad. Klagers waren 

bijvoorbeeld verbolgen over het gebiedsverbod dat aan hun dochter was opgelegd. Naar het oordeel 

van de Commissie was dit een proportionele en terechte maatregel om de veiligheid van de docent, 

leerlingen en collega’s te waarborgen.  

Ook in zoverre is de klacht ongegrond. 

Waar de Commissie wel haar vraagtekens bij zet, is het gegeven dat de docent nimmer, althans 

onvoldoende bij het overleg, in aanwezigheid van de ouders is geweest. De wens van ouders om 

persoonlijk met de docent in gesprek te gaan acht de Commissie voorstelbaar. Dit onderlinge gesprek 

had wellicht de onvrede die nu bij ouders ontstaan is kunnen voorkomen.  

Ten aanzien van het verstrekken van vertrouwelijke informatie stelt de Commissie vast dat de 

sectordirecteur de omstandigheden voldoende heeft gemotiveerd en hiervoor schriftelijk en mondeling 

zijn excuses aangeboden heeft. 

Met betrekking tot de overdracht naar de andere school oordeelt de Commissie dat het interne 

onderzoek van het bevoegd gezag al heeft uitgewezen dat de overdracht niet naar behoren is verlopen 

en dat er in voorkomende gevallen altijd een warme overdracht dient plaats te vinden.  

Op deze laatstgenoemde klachtonderdelen verklaart de Commissie de klacht, in zoverre, gegrond. 

In hetgeen overigens nog is aangevoerd heeft de Commissie geen aanknopingspunten gevonden voor 

gegrondverklaring van de klacht.  

 

 

V. Slotconclusie van de Commissie 

 

De Commissie verklaart de klacht deels gegrond, deels ongegrond. 
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 VI. Advies van de Commissie 

  

• De Commissie adviseert een evaluerend gesprek, onder leiding van een professionele en 

onafhankelijke derde, te arrangeren om deze voor alle betrokkenen traumatiserende 

gebeurtenissen alsnog een plek te kunnen geven.  

• De Commissie adviseert voorts dat er aan leerlingen met persoonlijke problemen op school een 

vertrouwenspersoon wordt aangewezen, waar een leerling terecht kan om zijn of haar verhaal 

te doen.  

 

 
Aldus  vastgesteld op 17 februari 2020  door mr. H. C. Naves, voorzitter en geaccordeerd door  
drs. M. Hoogenkamp en ing. J.T. Havinga als leden, in aanwezigheid van mr. A.C. Gröllers als secretaris.   

 

 


