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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET REFORMATORISCH ONDERWIJS 
 
Kamer Barendrecht 
 

Bevordering leerling op lager niveau of mogelijkheid tot doubleren en communicatie. Klacht deels 

gegrond, deels ongegrond. 

De Commissie merkt allereerst op dat de school bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid inzake 

bevordering een grote mate van vrijheid geniet. De Commissie toetst slechts marginaal. Het besluit 

van de school om de leerling niet te bevorderen komt de Commissie, gelet op de resultaten van de 

leerling, niet als onredelijk voor. De school heeft, naar het oordeel van de Commissie voldoende 

gemotiveerd waarom het laten afstromen van de leerling in niveau het meest passend voor de 

leerling is.  De Commissie merkt wel op dat de school de beslissing om het advies van een door de 

school ingeschakelde onderwijsconsultent naast zich neer te leggen beter had kunnen motiveren 

richting klagers. Dit doet echter niet af aan het feit dat de school de vrijheid heeft dit te doen. 

Klachtonderdeel ongegrond. 

De Commissie oordeelt dat klagers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de school 

meerdere keren gezegd zou hebben dat doubleren niet aan de orde was. De school heeft dit ook 

uitdrukkelijk ontkend. Klachtonderdeel ongegrond. 

De communicatie ten aanzien van de keuze voor een van de geboden opties (doubleren of 

afstromen) is naar het oordeel van de Commissie onzorgvuldig geweest. Er waren tegenstrijdige 

boodschappen, waarbij een van de inhoudelijk belangrijke e-mailberichten niet bij klagers terecht is 

gekomen. Klachtonderdeel gegrond. 
 
 
Klachtnummer  2020/123 
 
 

Advies aan: 

 

Het bestuur van de * s.g., (hierna te noemen: het bevoegd gezag), 

 

inzake de klacht van de fam. *, ouders van een leerlinge van de * s.g., vestiging (plaatsnaam) (hierna 

te noemen: klagers). 

 

 

I. Het verloop van de procedure  

 

De klacht die klagers hebben ingediend bij de Klachtencommissie voor het Reformatorisch Onderwijs 

(verder te noemen: de Commissie) is op het secretariaat ingekomen op 11 augustus 2020. 

 

De klacht is gericht tegen de * s.g., meer bijzonder tegen dhr. *, teamleider Havo onderbouw, locatie 

(plaatsnaam) (hierna te noemen: aangeklaagde of de school). 

 

D.d. 21 augustus 2020 hebben klagers op verzoek van de Commissie nog een aantal documenten 

gestuurd. 

 

D.d. 2 september 2020 heeft de school haar verweerschrift ingediend. 
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D.d. 15 september 2020 heeft een hoorzitting plaatsgehad, waarin klagers, vertegenwoordigd door 

dhr. * en gemachtigde mevr. mr. E.J. Brouwer, en aangeklaagden, vertegenwoordigd door dhr.*, 

voorzitter College van Bestuur, dhr. *, teamleider Havo onderbouw  en dhr. *, teamleider 

leerlingenzorg, zijn gehoord. 

 

Omdat bleek dat klagers het verweer van de school door een omissie van het secretariaat van de 

GCBO niet ontvangen hadden, heeft de Commissie klagers alsnog de gelegenheid gegeven te 

repliceren op het verweer, welk document d.d. 23 september 2020 door de Commissie is ontvangen. 

 

De school heeft vervolgens gedupliceerd op de repliek van klagers; dit document is d.d. 30 

september 2020 bij de Commissie binnengekomen. 

 

Zowel de repliek als de dupliek zijn met partijen gedeeld. 

 

De Commissie heeft nog een schriftelijke reactie gevraagd en ontvangen van deskundige  

dhr. *, die als onderwijsconsulent betrokken was in deze zaak en door het secretariaat van de GCBO 

abusievelijk niet was uitgenodigd voor de hoorzitting.  

 

 

II. Feiten en omstandigheden; 

 

De Commissie gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden voor zover van belang voor de 

beoordeling van de klacht: 

 

- De dochter van klagers, (naam leerling), zat in het cursusjaar 2019-2020 in Havo-2 van de vestiging 

(plaatsnaam) van de * s.g. 

 

- Vanwege ziekte heeft (naam leerling), vanaf oktober 2019 geen fysieke lessen kunnen volgen en 

alleen de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde met een voldoende rapportcijfer in Havo-2 

afgerond. 

 

- De school heeft gedurende het cursusjaar via o.a. de zorgcoördinator en de inzet van Intern Zorg 

Overleg (IZO) en Medisch Passend Onderwijs (MPO) leerling E. en klagers begeleid. Ook stemt de 

school regelmatig af met de leerplichtambtenaar en de jeugdarts. 

 

- In april 2020 heeft de school contact gezocht met het samenwerkingsverband, dat adviseert een 

onderwijsconsulent in te schakelen. Klagers zijn hier aanvankelijk op tegen, maar stemmen er later 

mee in. 

 

- D.d. 8 juni 2020 heeft een ‘oudergesprek’ plaatsgehad, waarbij naast ouders, mevr. * (mentor), 

mevr. * (jeugdarts), dhr. * (onderwijsconsulent), dhr. (teamleider Havo onderbouw), mevr. * 

(gedragsdeskundige MPO) en mevr. * (coach MPO) aanwezig waren. Met betrekking tot de vraag hoe 

het volgend schooljaar er voor (naam leerling) uit kan zien worden er 3 opties genoemd: 

1. Volgend jaar volgt (naam leerling) de overige vakken in Havo-2; 

2. Volgend jaar volgt (naam leerling) onderwijs in Mavo-3; 

3. (naam leerling) stapt over naar een cluster-3 school. 

Als actiepunten worden onder meer genoemd: school onderzoekt of het mogelijk is dat (naam 

leerling) gebruik gaat maken van de T-klas. Ouders spreken met (naam leerling) over de opties voor 

volgend jaar. 
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- D.d. 7 juli 2020 heeft een vervolgoverleg plaatsgehad. In plaats van de mentor en de jeugdarts zijn 

bij dit overleg de teamleider Mavo, de decaan en de leerplichtambtenaar aanwezig. Doel van dit 

gesprek is tot een keuze te komen voor wat betreft de meest passende onderwijsvorm voor (naam 

leerling). De school noemt 2 opties die school kan aanbieden: Mavo-3 (“meest passend”) of Havo-2. 

Andere opties gaan buiten de grenzen van de school, ook de plaatsing in de T-klas. 

Vanuit school wordt nog een aantal voorwaarden genoemd wanneer er gekozen wordt voor het 

mavopakket: 

- School heeft ondersteuning nodig van een externe hulpverlener om passend onderwijs te kunnen 

realiseren. Eduzie kan hier een rol in gaan spelen, zij zijn bekend met langdurig zieken-problematiek. 

- Het sociaal team is nodig om regie te houden en kan passende hulp bieden en hiermee het gezin 

ontlasten. 

 

- D.d. 8 juli 2020 vindt een gesprek plaats tussen de onderwijsconsulent en mevr. * en mevr. *, 

namens de school. In dit gesprek geeft de school aan ‘maatwerk’ te willen leveren door (naam 

leerling) de mogelijkheid te bieden door te stromen naar Mavo-3. Volgens de school  is overstap naar 

Mavo-3 de meest passende en haalbare mogelijkheid voor (naam leerling). Desgevraagd geeft mevr. 

* ook aan dat de verschillende mogelijkheden wat betreft externe expertise meegenomen zijn in de 

overweging. 

 

- D.d. 9 juli 2020 is er door dhr. *, teamleider leerlingenzorg, een e-mail naar betrokkenen gestuurd. 

Echter, tijdens de hoorzitting bleek dat deze mail niet naar klagers is verzonden. 

In deze mail staat onder andere dat het – helaas – doubleren zal worden, dat Mavo-3 bespreekbaar 

is en dat als voorwaarden voor onderwijs op de school gelden de inzet van Eduzie en een sociaal 

team. Vervolgens dat als ouders “deze stappen” niet kunnen of willen maken het “dan helaas niet 

mogelijk is (naam leerling) het onderwijs te bieden en gaan we direct na de vakantie stappen zetten 

in overleg met ons samenwerkingsverband voor een andere, meer specifieke school”. 

 

- Ouders geven in een e-mail d.d. 22 juli 2020 aan dhr. * aan “het erg op prijs te stellen, als we de 

keuze voor ‘wat voor optie dan ook’ kunnen uitstellen tot het moment dat de behandeling van 

(naam leerling) is afgesloten”. 

 

- Per e-mail d.d. 25 juli 2020 laat dhr. * weten – “na overleg met de andere betrokkenen” – in te 

stemmen met uitstel tot het nemen van een beslissing (Mavo-3, Havo-2 of extern). (naam leerling) 

staat “op dit moment” ingeschreven voor Mavo-3, omdat “we haar maar op 1 plek kunnen 

inschrijven en deze plaatsing ook te maken heeft met het eventuele vakkenpakket”. 

 

- Voorafgaand aan voorgenoemde e-mail d.d. 25 juli 2020 heeft de school het rapport van (naam 

leerling) aan haar toe doen komen met daarop de melding: “Niet bevorderd naar Havo-3” en als 

opmerking/advies: “We hopen je in Mavo-3 te zien”. 

 

 

III. Standpunt klagers: 

 

Naar het oordeel van de Commissie bestaat de klacht van klagers uit de volgende onderdelen: 
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Klachtonderdeel 1.  

Dat de school (naam leerling) niet wil bevorderen naar Havo-3. Klagers hebben grote moeite met een 

overgang naar Mavo-3 en zijn het er niet mee eens dat de school het advies van dhr. *, de door de 

school ingeschakelde onderwijsconsulent, “van tafel geveegd heeft”. 

 

Klachtonderdeel 2.  

Dat de school bij klagers verwachtingen gewekt heeft dat (naam leerling) niet zou doubleren. 

 

Klachtonderdeel 3.  

Dat de school in een e-mail van dhr. * d.d. 25 juli 2020, ondanks instemming met uitstel van een 

besluit van klagers ten aanzien van de voorgestelde opties, vermeldt dat (naam leerling) toch al 

geplaatst is in Mavo-3 en dit ook al eerder op het rapport van (naam leerling) vermeld heeft. 

 

 

IV. Standpunt verweerder: 

 

Klachtonderdeel 1.  

De school geeft aan dat bevordering naar Havo-3 niet realistisch is en met een inhaalprogramma 

organisatorisch voor haar niet haalbaar is. De route via Mavo-3 noemt zij de ‘meest passende’ ook 

met het oog op het einddoel, namelijk alsnog een Havodiploma, zodat (naam leerling) naar de PABO 

kan. 

Het meedenken van de onderwijsconsulent wordt door de school ervaren als niet onafhankelijk, 

“omdat hij én ouders blijven op de lijn van Havo-3”. Volgens school heeft de onderwijsconsulent 

nauwelijks contact met hen gezocht en heeft hij geen uitgewerkt plan gepresenteerd. 

 

Klachtonderdeel 2.  

De school ontkent deze verwachtingen te hebben gewekt. Duidelijkheid bieden was gezien de steeds 

wisselende gezondheidssituatie niet eerder mogelijk. 

 

Klachtonderdeel 3.  

De mentor heeft op 10 juli 2020 ouders gebeld en meegedeeld dat (naam leerling) gedoubleerd was 

voor Havo-3. De school verklaart hierover: Ouders hadden geen beslissing genomen. Conform ons 

advies in het overleg van 7 juli 2020 hebben we daarom op het rapport aangegeven als school de 

vervolgweg Mavo-3 (aangepast op naam leerling) te adviseren in plaats van doubleren Havo-2. 

 

 

V. Overwegingen van de Commissie 

 

Klachtonderdeel 1. 

Allereerst merkt de Commissie op dat de vraag of een leerling (ook in bijzondere omstandigheden) al 

dan niet bevorderd kan worden een zaak is die de beleidsvrijheid van de school betreft. De 

Commissie past in dezen terughoudendheid en toetst ‘slechts’ marginaal: heeft de school in 

redelijkheid tot haar besluit kunnen komen? 

Dat een leerling die slechts 3 van de ca. 12-13 vakken gehaald heeft een dermate grote achterstand 

heeft dat bevordering naar in casu Havo-3 door de school niet toegestaan wordt,  komt de 

Commissie niet als onredelijk voor. 

De school motiveert naar het oordeel van de Commissie ook voldoende waarom in haar beleving een 

bevordering van (naam leerling) naar Mavo-3 het ‘meest passend’ is, ook met het oog op het lange 

termijn doel van (naam leerling). Dat ouders hier grote moeite mee hebben is hun goed recht, maar 

doet hier niet aan af. 
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Resteert de vraag bij dit klachtonderdeel of de school het advies van de door haar ingeschakelde 

onderwijsconsulent voldoende onderzocht heeft, dan wel de afwijzing van dit advies voldoende 

onderbouwd heeft richting ouders. Uit de verklaringen van partijen is voor de Commissie niet helder 

geworden of de school het advies van de onderwijsconsulent serieus onderzocht heeft. Het komt de 

Commissie wel voor dat de school de afwijzing van het advies van de onderwijsconsulent 

onvoldoende onderbouwd heeft, althans pas tijdens de hoorzitting aangaf waarom het advies 

volgens haar niet realistisch en haalbaar zou zijn. Dat de school daarnaast de onafhankelijkheid van 

de onderwijsconsulent in twijfel trekt, “omdat hij én ouders blijven op de lijn van havo-3”, acht de 

Commissie een misplaatste opstelling: de onafhankelijkheid hangt niet af van de inhoud van het 

advies. Uiteraard is de school vrij het advies van de onderwijsconsulent naast zich neer te leggen, 

maar zij had dit besluit naar het oordeel van de Commissie beter kunnen motiveren richting ouders. 

 

Klachtonderdeel 2. 

De Commissie vindt geen schriftelijke ondersteuning voor de stelling dat de school meerdere keren 

gezegd zou hebben dat doubleren van (naam leerling). niet aan de orde was. Tijdens de hoorzitting 

heeft de school dit ook uitdrukkelijk ontkend. De stelling van de school in haar dupliek dat 

duidelijkheid bieden op dit punt gezien de steeds wisselende gezondheidssituatie niet eerder dan 

begin juni mogelijk was, acht de Commissie niet onbegrijpelijk. Klagers hebben dit klachtonderdeel 

naar het oordeel van de Commissie onvoldoende met feiten aannemelijk gemaakt. 

 

Klachtonderdeel 3. 

De Commissie overweegt dat de communicatie ten aanzien van de keuze voor 1 van de geboden 

opties onzorgvuldig is geweest. Er was namelijk sprake van tegenstrijdige boodschappen: volgens het 

gespreksverslag van 7 juli 2020 is de keuze bij de ouders gelegd. Vervolgens is er op 9 juli 2020 een e-

mail verzonden, maar helaas niet naar de ouders, waarin aangegeven wordt dat als ouders geen 

keuze kunnen of willen maken, zij op zoek moeten naar een ‘andere school’. Vervolgens honoreert 

de school in haar e-mail d.d. 25 juli 2020 het verzoek van ouders tot uitstel van een keuze, maar met 

de vermelding dat (naam leerling) ‘op dit moment’ ingeschreven is in Mavo-3. Dit strookt wel met de 

mededeling op het rapport over bevordering naar Mavo-3, maar niet met de e-mail van 9 juli 2020 

en ook niet met de verklaring in het gespreksverslag van 7 juli 2020, waarin gezegd wordt dat als 

ouders niet kiezen voor de optie Mavo-3 het dan doubleren wordt in Havo-2. 

 

De Commissie vindt het erg slordig dat de bewuste, inhoudelijk belangrijke, e-mail van 9 juli 2020 

niet bij de ouders terecht gekomen is. Ook bevreemdt het de Commissie dat de school niet kort na 9 

juli 2020 contact gezocht heeft met ouders, nu zij geen reactie van ouders ontvangen had, terwijl 

daar in de bewuste e-mail wel expliciet om gevraagd was. 

De Commissie is ook van oordeel dat de school richting ouders niet duidelijk genoeg de 

noodzakelijkheid van de inzet van Eduzie en een sociaal team (als voorwaarde voor bekostiging van 

Eduzie) heeft gecommuniceerd. In de – niet aan ouders verzonden – e-mail van 9 juli 2020 wordt dit 

duidelijk sterker verwoord dan in het verslag van het overleg van 8 juli 2020. 

 

 

VI. Oordeel omtrent de gegrondheid van de klacht 

 

Klachtonderdeel 1. 

Dit klachtonderdeel acht de Commissie ongegrond. Wel is de Commissie van oordeel dat de school 

het afwijzen van het voorstel van de onderwijsconsulent onvoldoende heeft onderbouwd en 

toegelicht. 
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Klachtonderdeel 2. 

Dit klachtonderdeel hebben klagers onvoldoende met feiten aannemelijk gemaakt en is derhalve 

ongegrond. 

 

Klachtonderdeel 3. 

Dit klachtonderdeel acht de Commissie gegrond. 

 

 

VII. Advies / aanbevelingen aan bevoegd gezag 

 

De Commissie doet nog de volgende aanbeveling aan het bevoegd gezag: 

 

De Commissie adviseert de school om na afronding van de behandeling van de leerling contact met 

de ouders op te nemen om de twee overgebleven opties, Mavo-3 of Havo-2, nogmaals te bespreken 

met de door de school gestelde voorwaarden. 

  

 

Aldus gegeven op 8 oktober 2020 door dhr. A. Noordergraaf, voorzitter, dhr. mr. J.W. Weijers en 

mevr. drs. H. Spaan-Nijland, beiden Commissielid, in tegenwoordigheid van  

dhr. mr. A. van der Veer MSc als secretaris. 
 
 


