
LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS 
 
 

 
 
 
Handelen school rondom incident, zorgplicht, niet opvolgen procedure schorsing en verwijdering, 
tweemaal straffen voor hetzelfde incident, niet juist verwerken gegevens in schoolsysteem en niet 
toepassen regels passend onderwijs. Klacht gedeeltelijk gegrond. 
Tussen de leerling en een medeleerling heeft zich een incident voorgedaan in de klas. De leerkracht 
was ten tijde van het incident niet in het klaslokaal aanwezig. Het incident heeft aanleiding gegeven 
de leerling een time-out te geven, in beginsel voor de duur van één dag. Omdat de leerling nadien niet 
(meer) welkom was op de school, is klaagster van mening dat ten onrechte overgegaan is tot schorsing 
en verwijdering van de leerling. De school heeft ter zitting nogmaals verklaard dat geen sprake is 
geweest van verwijdering. Wel was vrijwel direct duidelijk dat de leerling niet meer naar school zou 
kunnen terugkeren omdat de school handelingsverlegen was en niet de zorg kon bieden aan de leerling 
die benodigd was. De Commissie stelt vast dat de school en klaagster gezamenlijk hebben besloten dat 
er gezocht diende te worden naar een veilige omgeving en ondersteuning voor de leerling. De insteek 
is, naar de Commissie begrepen heeft, te allen tijde geweest om een goede en veilige leerplek voor de 
leerling te vinden en oordeelt dat feitelijk geen sprake is geweest van een schorsing en/of verwijdering 
van de leerling. De school had dit echter wel beter kunnen en moeten communiceren met klaagster 
en had klaagster moeten toe lichten waarom zij de procedures zoals opgenomen in de brochure van 
de school niet op het geval van de leerling van toepassing waren, zodat klaagster niet de indruk zou 
hebben gekregen dat sprake was van een schorsing en/of verwijdering. De klacht is ongegrond, 
behalve waar de klacht ziet op de communicatie en de vastlegging van gegevens in het schoolsysteem.  
 
 
Klachtnummer 2020/135 
 
Advies aan 
 
het bestuur van Onderwijsstichting * te (plaatsnaam) (verder: het bevoegd gezag), 
  
inzake 
 
de klacht van mevrouw * (verder: klaagster) moeder van de minderjarige (naam zoon) (verder: 
leerling), leerling van basisschool * te (plaatsnaam) (verder: de school). 
 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 

Klaagster heeft op 25 augustus 2020 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor 
het Katholiek Onderwijs (verder: de Commissie). De klacht is gericht tegen mevrouw *, directeur van 
de school, het bevoegd gezag en de onderwijsconsulenten verbonden aan het bevoegd gezag. Het 
bevoegd gezag heeft op 21 september 2020 een schriftelijke reactie gegeven.  
 
De Commissie heeft, gelet op de geldende maatregelen rondom het Coronavirus, de klacht via een 
videoverbinding behandeld op 30 oktober 2020.  
 
De Commissie heeft tijdens deze videoverbinding de navolgende personen gehoord: 

- klaagster, bijgestaan door haar moeder; 
- de heer *, voorzitter College van Bestuur van het bevoegd gezag (verder: de voorzitter CvB); 
- de directeur; 



- mevrouw *, IB-er  van de school (verder: de IB-er); 
- de heer *, juridisch beleidsadviseur van het bevoegd gezag (verder: de beleidsadviseur). 

 
 
II. Standpunt van klaagster 

Van klaagster is een uitgebreid klaagschrift en ingevuld vragenformulier ontvangen, voorzien van de 
nodige bijlagen.  
 
Op 26 november 2019 heeft in het klaslokaal een incident plaatsgevonden tussen (naam leerling) en 
een medeleerling. Klaagster is na schooltijd gebeld door de directeur en geïnformeerd over wat er is 
voorgevallen. De directeur meldt dat er geen verwondingen zijn, maar dat het incident wel aanleiding 
geeft om (naam leerling) een time-out te geven. (naam leerling) mag de dag na het incident niet op 
school komen.  
 
Dit incident en de daaropvolgende gebeurtenissen zijn aanleiding voor de klacht. De klacht bestaat uit 
de navolgende klachtonderdelen: 
1. Handelen en nalaten te handelen rondom een incident 
 Het verslag over het incident in ParnasSys is weinig feitelijk. Het lijkt of het een weergave is van 

wat er is gebeurd door de leerkracht, maar de leerkracht was niet in het klaslokaal ten tijde van 
het incident. Het is dan ook een eenzijdige lezing van een kind of een aantal kinderen uit de groep. 
Dit is niet vermeld in ParnasSys. Het verhaal van (naam leerling) is niet opgenomen, het verhaal 
van (naam leerling) zelf wordt door de school niet serieus genomen. Het is onduidelijk waarom 
de leerkracht niet in de klas was op het moment van het incident. Daarnaast is het onrechtvaardig 
dat alleen (naam leerling) wordt gestraft en de medeleerling die ook betrokken was bij het 
incident nog op school rondloopt. Over het incident gaan geruchten rond binnen de gemeente en 
ook het broertje en de zus van (naam leerling) worden lastiggevallen over het incident. De school 
ontzenuwt de geruchten niet en stuurt pas na tien dagen een bericht naar de ouders waarin de 
gebeurtenissen zijn genuanceerd. De school heeft nagelaten om het incident direct tot de 
feitelijke proporties terug te brengen en duidelijk te maken dat het een ruzie was tussen twee 
klasgenoten waarbij geen gewonden gevallen zijn. Door niet tijdig te reageren heeft de school de 
verontrusting bij ouders niet weggenomen. De school is gezwicht voor de druk en dreigementen 
van enkele ouders van medeleerlingen, deze ouders hebben gedreigd ‘serieus te overwegen hun 
kind van school te halen indien (naam leerling) terug in de groep zou komen’.  

 
2. Het niet voldoen aan de zorgplicht 
 De school en het bestuur hebben de eigen procedure en de wettelijke voorschriften niet gevolgd. 

Hiermee hebben zij de rechtsbescherming die een leerling heeft omzeild. (naam leerling) heeft in 
de periode 27 november 2019 tot 27 januari 2020 gedwongen thuis gezeten en heeft geen deel 
kunnen nemen bij de sinterklaas- en kerstviering. Dit heeft een negatief karakter en is heel 
ingrijpend geweest voor (naam leerling), als ook voor zijn zus en zijn broertje. De school en het 
bestuur lijken dit niet te beseffen. 

 
3. Het niet volgen van wettelijke procedures rondom time-out, schorsing en verwijdering 
 Klaagster heeft van het College van Bestuur van het bevoegd gezag één aangetekende brief 

ontvangen over de time-out op woensdag 27 november 2019. In de brochure ‘Toelating, time out, 
schorsing en verwijdering van leerlingen’ van het bevoegd gezag heeft klaagster gelezen dat van 
een time-out sprake is wanneer een leerling één dag of korter het recht op deelname aan het 
onderwijs wordt ontzegd. Verder valt te lezen dat een time-out normaliter gedurende een 
schooldag zal worden opgelegd en zal gelden voor de desbetreffende schooldag. Een leerling 
wordt het recht tot toegang tot de school en de lessen ontzegd op dat moment. In het geval van 
(naam leerling) is de toegang tot zijn klas langer dan een dag ontzegd. Klaagster meent dat 
hiermee feitelijk geen sprake meer is van een time-out maar van een schorsing. Uiteindelijk mocht 



(naam leerling) niet meer terugkeren op de school en daarmee is, volgens klaagster, feitelijk 
sprake van verwijdering. De procedures voor schorsing en verwijdering zoals door het bestuur 
vastgelegd in de brochure zijn niet gevolgd.  

 
 Klaagster heeft de website van de onderwijsinspectie geraadpleegd met betrekking tot het 

schorsen en verwijderen van een leerling. Over schorsen en verwijderen schrijft de 
onderwijsinspectie dat een basisschool een kind in bepaalde gevallen mag schorsen of 
verwijderen. In geval van een schorsing heeft een kind tijdelijk, voor de duur van maximaal één 
week, geen toegang tot de school. Ook als de school voornemens is een leerling te verwijderen of 
als naar een oplossing wordt gezocht binnen de school mag een leerling maximaal voor de duur 
van één week worden geschorst. Beslissingen over schorsing en verwijdering dienen altijd te 
worden genomen door het bevoegd gezag. Als het bestuur een leerling wil verwijderen dient de 
betrokken groepsleraar te worden gehoord en een andere school voor de betreffende leerling te 
worden gezocht. Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van school worden 
verwijderd voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te 
laten en hierover een constructief gesprek is gevoerd met de betrokken ouders. Leerlingen mogen 
niet geschorst worden in afwachting van verwijdering en moeten de school blijven bezoeken 
totdat de leerling op de nieuwe school terecht kan.  

 Klaagster stelt dat door geen brieven te sturen het bestuur de eigen procedure en de wettelijke 
voorschriften heeft omzeild bij de verwijdering van (naam leerling) van school. Daarnaast is 
klaagster niet gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwijdering. 

 
4. Twee keer straffen voor hetzelfde 
 In de brochure van het bestuur staat dat men niet tweemaal gestraft mag worden voor één en 

hetzelfde feit. Klaagster meent dat het daarom niet mogelijk is om een leerling eerst te straffen 
door middel van een time-out en vervolgens bij wijze van voortschrijdend inzicht toch maar een 
schorsing op te leggen en tot verwijdering over te gaan. Volgens de directeur waren er nieuwe 
ontwikkelingen na het incident, in ParnasSys staat hierover te lezen dat andere ouders aangeven 
dat ze serieus overwegen om hun kind van school te nemen als (naam leerling) terug in de groep 
gaat komen. Ook een eerder incident tijdens het voetbal wordt door de school een tweede keer 
bestraft. De directeur gebruikt dit incident om de langere time-out te rechtvaardigen, terwijl er 
naar aanleiding van het voorval sorry is gezegd, het formulier ‘Oeps dat ging mis’ is ingevuld, 
(naam leerling) de resterende week na het incident bij het voetbal niet meer naar buiten mocht 
in de pauze en de week erna niet deel mocht nemen tijdens het voetballen.  

 
5. Het niet volgen van wettelijke procedures rondom passend onderwijs 
 Het besluit van de school dat de toegang tot de klas aan (naam leerling) wordt geweigerd komt 

voor klaagster en (naam leerling) als een donderslag bij heldere hemel. Er is nimmer gesproken 
over extra ondersteuning voor (naam leerling). (naam leerling) is nooit eerder besproken in een 
multidisciplinair overleg, er is geen onderzoek gedaan naar de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte van (naam leerling) en de vraag of de school deze ondersteuning kan 
bieden of daarvoor externe hulpverlening ingeschakeld dient te worden. Er zijn geen interventies 
ingezet om (naam leerling) op de school te helpen, er is geen groeidocument of een 
ondersteuningsperspectief opgesteld. Klaagster stelt zich op het standpunt dat alle reguliere 
stappen om een extra ondersteuning aan te vragen niet zijn genomen. Klaagster stond, mede 
hierdoor, zeer sceptisch tegenover het voorstel tot tijdelijke plaatsing op een basisschool voor 
speciaal onderwijs. Daarnaast meent klaagster dat een tijdelijke plaatsing ook geen oplossing 
biedt. 

 
6. Het onjuist verwerken van data 
 Het voetbalincident heeft op 30 oktober 2019 plaatsgevonden, maar wordt pas genoteerd op 13-

11-2019. Het kringgesprek naar aanleiding van het incident tijdens de knutselles wordt genoteerd 



op 21-11-2019 terwijl het incident pas nadien heeft plaatsgevonden en het kringgesprek dus ook 
later heeft plaatsgevonden. Het incident op de speelplaats is op 21-11-2019 genoteerd maar ook 
dit incident heeft eerder plaatsgevonden. Ook de gegevens van de klachtencommissie zijn foutief 
opgenomen in de schoolgids op de website van de school. 

 
Voor het gesprek van 2 december 2019 had klaagster een groot vertrouwen in de school. Klaagster 
kreeg goede berichten van de school.  Zij kreeg dus geen signalen dat de school op 2 december 2019 
het besluit zou nemen dat (naam leerling) niet meer terug kan keren op de school. Het vertrouwen van 
klaagster is door het handelen en het na laten te handelen ernstig geschaad. Daarnaast neemt 
klaagster het de schooldirectie, het bestuur en de onderwijsconsulent kwalijk dat (naam leerling) door 
hun handelwijze niet terug mocht keren naar de school en twee maanden zonder onderwijs thuis heeft 
gezeten en daarmee aan (naam leerling) het ‘leerrecht’ is ontnomen. 
 
 
III. Standpunt van verweerders  

Namens verweerders heeft de beleidsadviseur gereageerd, waarbij eerst de feiten en de achtergrond 
zijn geschetst en verweerders nadien op de klachtpunten van klaagster zijn ingegaan.  
 
Verweerders merken voorafgaand aan het verweer op dat (naam leerling) voor het genoemde incident 
tijdens de knutselles reeds bij tal van incidenten op de school betrokken is geweest. Het incident 
tijdens de knutselles was het zoveelste incident in een lange rij. Het gedrag van (naam leerling) kan 
volgens verweerders worden bestempeld als zeer problematisch en bedreigend voor klasgenoten en 
leerkrachten. Het voorval tijdens de knutselles is de bekende druppel die de emmer deed overlopen. 
 
Het incident tijdens de knutselles heeft plaatsgevonden op het moment dat de leerkracht van de groep 
naar het toilet was. (naam leerling) heeft met een schaar stekende bewegingen naar een medeleerling 
gemaakt en toen de leerkracht terug in de klas kwam bleek (naam leerling) niet meer aanspreekbaar, 
heeft (naam leerling) een stoel omgegooid en de leerkracht tegen een kast geduwd. (naam leerling) 
heeft geweigerd de klas te verlaten toen de leerkracht hem dat opdroeg. Klaagster is na schooltijd 
aangesproken op het gedrag van (naam leerling). De directeur wilde na schooltijd met (naam leerling) 
praten maar (naam leerling) heeft dit geweigerd. Klaagster geeft aan dat (naam leerling) aangeslagen 
was, verweerders menen dat (naam leerling) eerder extreem boos was en volstrekt niet meer 
aanspreekbaar. De dag na het incident heeft (naam leerling), in het bijzijn van klaagster en zijn oma 
aangegeven dat hij boos was naar aanleiding van een opmerking van een klasgenoot en heeft gezegd 
‘ik sloeg terug met de schaar in mijn hand’. Door het incident is onrust ontstaan onder klasgenoten. 
Dit incident heeft aanleiding gegeven te besluiten tot een time-out. Een dag later bleek dat de onrust 
groot was onder de klasgenoten van (naam leerling), de ouders van de klasgenoten en de leerkrachten 
van de klas. Om die reden heeft de directeur laten weten dat een terugkeer van (naam leerling) na de 
time-out ongewenst was.  
 
Aan klaagster is op 27 november 2019 door de directeur medegedeeld dat Team Jeugd van de 
gemeente (plaatsnaam) ingeschakeld zou worden om de benodigde hulp te bieden aan alle 
betrokkenen, als ook mevrouw *, zijnde de verantwoordelijk onderwijsadviseur van het bevoegd gezag 
(verder: de onderwijsadviseur). Er zou hulp worden gevraagd bij het mogelijk maken van een terugkeer 
van (naam leerling) naar school. Een volgend gesprek heeft op 28 november 2019 plaatsgevonden, 
waarbij klaagster is geïnformeerd over de stand van zaken. In dat gesprek is besproken dat op korte 
termijn een knooppunt belegd zal worden en een maatschappelijk werker contact op zal nemen met 
klaagster en (naam leerling). 
 
Op 2 december 2019 krijgt de school bericht van de maatschappelijk werker dat inmiddels een 
huisbezoek heeft plaatsgevonden en dat (naam leerling) heeft aangegeven gepest te worden en bang 
te zijn om weer naar school te gaan omdat hij dan weer gepest zal worden. Ook geeft de 



maatschappelijk werker aan dat (naam leerling) moeilijk om kan gaan met emoties en dat hij deze 
opkropt. Vervolgens wordt (naam leerling) boos en deze boosheid kan heel heftig zijn. Gelet hierop 
heeft (naam leerling) baat bij een duidelijke structuur en rust. Door ziekte van leerkrachten is deze 
structuur enigszins weggevallen in de klas van (naam leerling). Afgesproken wordt dat de 
onderwijsadviseur zal kijken naar onderwijsmogelijkheden met de gewenste structuur voor (naam 
leerling). Ook de kindercoach geeft aan dat een terugkeer naar school niet gemakkelijk zal zijn omdat 
(naam leerling) bang is gepest te zullen worden. 
 
Op 5 december 2019 worden door de internbegeleider de diverse onderwijsmogelijkheden voor (naam 
leerling) met klaagster besproken. Regulier basisonderwijs zal lastig zijn gelet op de extra hulp en 
expertise die (naam leerling) nodig heeft om emoties te reguleren. De indruk bestaat dat (naam 
leerling) beter zal gedijen in een kleine overzichtelijk groep en binnen het reguliere basisonderwijs zijn 
de groepen groot van omvang en daarom wordt voorgesteld de mogelijkheden voor het speciaal 
onderwijs te bekijken. Klaagster stemt daarmee in zolang een en ander niet te lang zal duren.  
 
Op 9 december 2019 geeft de intern begeleider aan dat gedacht wordt aan plaatsing bij (naam school),  
een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte. Tijdens het gesprek worden ook afspraken gemaakt over contactmomenten 
tussen (naam leerling) en de leerkracht en de huiswerkopdrachten voor (naam leerling). Een dag later 
wordt tijdens een breed overleg nog eens herhaald dat het van belang is dat (naam leerling) zo snel 
mogelijk weer naar school kan, maar dat dit  wel een school dient te zijn waar (naam leerling) zich 
prettig voelt en waar hij geholpen kan worden zijn emoties te reguleren. Klaagster meent dat dit op 
een reguliere basisschool zou moeten kunnen, de school is van mening dat speciaal onderwijs meer 
geschikt is. Besloten wordt zo snel mogelijk een knooppuntoverleg te beleggen. In verband met de 
feestdagen vindt dit op 14 januari 2020 (pas) plaats. 
 
Tijdens het knooppuntoverleg wordt duidelijk dat andere reguliere basisscholen (naam leerling) niet 
kunnen bieden wat hij nodig heeft. Verreweg de beste optie is de door de school aangedragen 
basisschool voor speciaal onderwijs. (naam leerling) zal daar de rest van zijn basisschooltijd onderwijs 
kunnen volgen. Ook klaagster ziet in dat dit de beste optie is voor (naam leerling).  
 
Er is voorafgaand aan het incident, maar ook daarna geen plan geschreven voor (naam leerling). De 
cognitieve resultaten hebben daar geen enkele aanleg toe gegeven. Tot het moment van het incident 
heeft de school, door het doen van aanpassingen het gedrag kunnen handelen, al kostte dat veel 
moeite. 
 
Ten aanzien van de klachtonderdelen reageren verweerders als volgt. 
 
1. Handelen en nalaten te handelen rondom een incident 
 Naar aanleiding van het incident is gesproken met alle betrokkenen, waaronder de leerkracht, 

medeleerlingen en (naam leerling) zelf. De school heeft al het mogelijke gedaan om deze kwestie 
in goede banen te leiden met inachtneming van ieders belangen. De directeur heeft naar 
aanleiding van de ‘verhalen die de rondte deden’ een bericht verzonden aan de ouders van de 
groep van (naam leerling) via het interne communicatiesysteem. Verweerders stellen zich op het 
standpunt te hebben gehandeld zoals van de school verwacht mag worden. Er is een time-out 
gegeven aan (naam leerling), er is overleg geweest met klaagster en er is gecommuniceerd met 
de ouders van de groep en extern bij de zaak betrokken partijen. Met alle betrokken is gekeken 
naar de beste oplossing voor zowel (naam leerling) als de school. 

 
2. Niet voldoen aan de zorgplicht 
 De school heeft vanaf het moment van het incident tot aan de plaatsing op de basisschool voor 

speciaal onderwijs twee maanden later alles in het werk gesteld om (naam leerling) van huiswerk 



en begeleiding te voorzien. Daartoe was er individueel contact tussen de leerkracht en (naam 
leerling) na schooltijd, totdat (naam leerling) weigerde om nog naar school te komen. Klaagster 
kwam toen alleen naar school. De school heeft de ouders van (naam leerling) bij alle ondernomen 
stappen betrokken. De school heeft onmiddellijk externe partijen betrokken bij het proces en zo 
snel als mogelijk een knooppuntoverleg belegd. De school heeft voor de begeleiding naar de 
nieuwe school gezorgd. De school heeft kortom alles gedaan wat in het kader van de op haar 
rustende zorgplicht van de school mag worden verwacht. 

 
3. Niet volgen van wettelijke procedures rondom time-out, schorsing, verwijdering 
 De school heeft (naam leerling) een time-out gegeven naar aanleiding van het incident, voor de 

dag na het bewuste incident. Vervolgens is gebleken dat het noch voor (naam leerling), noch voor 
de groep wenselijk is dat (naam leerling) zou terugkeren. (naam leerling) heeft aangegeven bang 
te zijn omdat hij vreesde gepest te worden. Klaagster is op de hoogte gesteld dat een terugkeer 
niet wenselijk was en is betrokken in alle stappen die nadien door de school zijn genomen. De 
school is op zoek gegaan naar een passende onderwijsplek. De school is niet over gegaan tot een 
schorsing, noch tot een verwijdering. Het bevoegd gezag heeft, in tegenstelling tot de stelling van 
klaagster haar eigen procedure en de wettelijke voorschriften niet omzeild. De school heeft enkel 
en alleen in het belang van (naam leerling) gehandeld. 

 
  



4. Twee keer straffen voor hetzelfde 
 Scholen zijn er niet om leerlingen te straffen. Een time-out of ordemaatregel zijn niet bedoeld als 

straf voor (naam leerling). Maatregelen als een time-out, schorsing of verwijdering zijn soms 
noodzakelijk om de rust op een school te herstellen of te bewaren. De aan (naam leerling) gegeven 
time-out moet in dat licht worden bezien en niet als straf voor (naam leerling). Er is geen sprake 
van het voor een tweede keer straffen van (naam leerling) voor hetzelfde incident. 

 
5. Het niet volgen van procedures rondom passend onderwijs 
 Het is en was tot het incident tijdens de knutselles nimmer de bedoeling om voor (naam leerling) 

een overplaatsing naar het speciaal onderwijs te realiseren. Na het incident is na overleg met alle 
betrokkenen geadviseerd, door de onderwijsadviseur, om (naam leerling) een school te bieden 
waar de groep niet te groot is en voldoende aandacht aan hem gegeven kan worden. Een school 
waar hij extra begeleid kan worden en waar voldoende expertise in huis is om met het gedrag van 
(naam leerling) om te gaan. (naam school) is betrokken bij dit proces, vanwege de expertise niet 
om de plaatsing in het speciaal onderwijs te bewerkstelligen. Er worden helaas geen andere 
scholen gevonden die de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Tijdens het knooppuntoverleg 
wordt met alle betrokkenen afgestemd en geconcludeerd dat het in het belang van (naam 
leerling) is dat hij zo snel mogelijk weer onderwijs op school kan volgen in een voor hem passende 
setting. Daarop wordt, tezamen met alle betrokkenen, besloten dat een plaatsing op de Buitenhof  
voor (naam leerling) het beste is. Het gaat in dit geval niet om een tijdelijke plaatsing, (naam 
leerling) kan de basisschooltijd afmaken op (naam school) . 

 
6. Onjuist verwerken van data 
 Het is verweerders onduidelijk wat klaagster met dit klachtonderdeel bedoelt. In ParnasSys wordt 

de datum vermeld waarop de notitie in ParnasSys is geregistreerd. Dit kan een andere datum zijn 
dan de datum waarop een voorval of gesprek heeft plaatsgevonden. Dit heeft echter geen 
negatieve gevolgen voor klaagster of (naam leerling). 

 
Verweerders komen tot de conclusie dat de school, de onderwijsadviseur en het bestuur niets valt te 
verwijten. 
 
IV. Overwegingen van de Commissie 

 
Op grond van het dossier en hetgeen over en weer is verklaard tijdens de digitale hoorzitting komt de 
Commissie tot het volgende oordeel. De Commissie zal bij de beoordeling van de klacht de 
klachtonderdelen van klaagster aanhouden.  
 
1. Handelen en nalaten te handelen rondom een incident 

De klacht ziet voornamelijk op het beperkte vastleggen van het incident in ParnasSys, waarbij de 
vastlegging is gedaan aan de hand van waarneming van klasgenoten van (naam leerling) en het 
niet ingrijpen van de school nadat er geruchten gingen over het voorval op social media. De school 
heeft verklaard dat de directeur zodra haar bekend werd dat er verhalen rondgingen over het 
voorval een bericht aan alle betrokkenen heeft gezonden, waarbij zij ieders belang in acht heeft 
genomen. De Commissie stelt vast dat de school inderdaad een bericht aan alle betrokken ouders 
heeft gezonden. Dit neemt niet weg dat dit bericht betrekkelijk laat werd verzonden door de 
school en eigenlijk nadat het kwaad al geschied was. De school had dit voor kunnen zijn door 
spoedig na het voorval daarover te communiceren met de betrokkenen, teneinde 
indianenverhalen over het voorval te voorkomen. Dit geldt temeer nu zij zich geconfronteerd ziet 
met termen als een ‘steekincident’. Gelet op het feit dat de school wel ingegrepen heeft, zij het 
aan de late kant, komt de Commissie tot het oordeel dat het klachtonderdeel ongegrond is. 
 

  



2. Het niet voldoen aan de zorgplicht 
De visie van klaagster en de school met betrekking tot de periode dat (naam leerling) heeft 
thuisgezeten loopt uiteen. Klaagster meent dat de school meer had moeten doen teneinde (naam 
leerling) zo spoedig mogelijk weer naar school te laten gaan en de school meent dat zij alles in het 
werk heeft gesteld om (naam leerling) zo spoedig mogelijk weer op school te krijgen. Het (te lang) 
thuiszitten van (naam leerling) is hierin voor klaagster een breekpunt geweest.  
 
De Commissie constateert dat de sprake is van een communicatiestoornis. Klaagster is niet 
betrokken geweest in de besluitvorming, maar zij is door de school voor een voldongen feit 
gesteld. Zij heeft daarbij, in het belang van (naam leerling), ingestemd met de plaatsing op speciaal 
onderwijs omdat daarmee spoedig een einde zou komen aan het thuiszitten van (naam leerling). 
De school heeft klaagster, naar het oordeel van de Commissie, onvoldoende meegenomen in het 
feit dat zij gedurende de tijd dat (naam leerling) op school zat door zijn gedrag, steeds meer, 
handelingsverlegen raakte, waardoor de genomen besluiten voor klaagster, die geen overzicht 
had van de feitelijke situatie, als een donderslag bij heldere hemel zijn gekomen.  
 
De school heeft nadat het tot de conclusie was gekomen dat een terugkeer van (naam leerling) in 
de klas een ongewenste situatie zou opleveren voor zowel (naam leerling) als de school veel in 
het werk gesteld om (naam leerling) zo snel mogelijk een andere onderwijsplek te bieden. Dat dit 
enige tijd heeft gekost, kan de Commissie zich voorstellen. De school is hierbij immers ook 
afhankelijk van de agenda en bereidwilligheid van andere partijen. De termijn van twee maanden, 
waarin ook nog een periode van vakantie rondom de feestdagen viel, acht de Commissie dan ook 
niet onredelijk te noemen.  
 
Het klachtonderdeel is gegrond voor zover het klachtonderdeel ziet op de communicatie, voor het 
overige is het klachtonderdeel ongegrond. Een ingrijpende beslissing had voor klaagster nooit als 
een donderslag bij heldere hemel mogen komen. De klacht is dan ook een signaal dat dergelijke 
wezenlijke besluitvorming in de toekomst beter moet worden begeleid.  

 
3. Niet volgen van wettelijke procedures rondom time-out, schorsing, verwijdering 

Ter zitting heeft de school nogmaals verklaard dat geen sprake is geweest van verwijdering van 
(naam leerling). Hoewel feitelijk sprake lijkt te zijn van een verwijdering - nu vrijwel direct duidelijk 
is geworden dat (naam leerling) niet meer naar school kon terugkeren – meent de Commissie dat 
dit geen recht doet aan de situatie zoals deze zich heeft voorgedaan. Naar aanleiding van het 
incident hebben de school en klaagster immers, gezamenlijk en in overleg besloten dat er zo snel 
mogelijk gezocht diende te worden naar een veilige omgeving en ondersteuning voor (naam 
leerling). Klaagster heeft dit ter zitting desgevraagd ook bevestigd. De insteek van partijen is, voor 
zover de Commissie begrepen heeft, te allen tijde geweest om een goede, veilige leerplek voor 
(naam leerling) te vinden en de Commissie kan daarom het standpunt van de school volgen dat 
feitelijk geen sprake is van een schorsing en/of verwijdering. 

 
Het had echter wel op de weg van de school gelegen om aan klaagster toe te lichten dat zij 
meende dat de procedures zoals opgenomen in de brochure ‘Toelating, time out, schorsing en 
verwijdering van leerlingen’ van het bevoegd gezag niet van toepassing waren in het geval van 
(naam leerling), zodat bij klaagster niet de indruk kon ontstaan dat sprake was van een schorsing 
en/of verwijdering. Dit mocht klaagster, gelet op de ernst van de situatie, ook van de school 
verwachten. De school had klaagster mee moeten nemen in alle stappen in het 
besluitvormingstraject en helder moeten toelichten welke stappen zouden volgen, wanneer deze 
zouden volgen en wat de gevolgen van deze stappen zouden zijn. Door het ontbreken van de regie 
aan de zijde van de school heeft ruis kunnen ontstaan in de communicatie en is er een gebrek aan 
transparantie ontstaan waardoor bij klaagster het gevoel is ontstaan dat aan (naam leerling) 
onrecht is toegedaan. 



 
Het klachtonderdeel is ongegrond, behalve het deel waar het klachtonderdeel ziet op de 
communicatie. 
 

4. Twee keer straffen voor hetzelfde 
De Commissie heeft niet vast kunnen stellen dat sprake is geweest van het tweemaal straffen voor 
hetzelfde incident, zodat dit klachtonderdeel ongegrond is De time-out en de procedure welke 
daarna gevolgd is, was benodigd om tot een goede oplossing te komen voor alle betrokken 
partijen, maar in het bijzonder voor (naam leerling). (naam leerling) heeft immers zelf aangegeven 
bang te zijn weer naar school te gaan omdat hij vreesde (opnieuw) gepest te zullen worden. De 
Commissie kan zich voorstellen dat het voor klaagster heeft aangevoeld als het straffen van (naam 
leerling), hoewel de school met de beste bedoelingen tot haar beslissing is gekomen dat het beter 
was voor alle partijen als (naam leerling) niet zou terugkeren in de klas. 

 
5. Het niet volgen van procedures rondom passend onderwijs 

Klaagster stelt zich op het standpunt dat ten onrechte besloten is om (naam leerling) op het 
speciaal onderwijs te plaatsen, de school zich onvoldoende heeft ingespannen een plek op 
regulier onderwijs te vinden voor (naam leerling) en de school niet eerder heeft aangegeven het 
gedrag van (naam leerling) niet meer aan te kunnen. De school stelt zich op het standpunt dat het 
tot het moment van het incident nimmer de bedoeling is geweest om een overplaatsing naar het 
bijzonder onderwijs te realiseren en heeft zij om deze reden geen handelingsplan opgesteld. Tot 
het moment van het incident heeft de school het gedrag van (naam leerling) kunnen handelen, al 
dan niet met aanpassing van de wijze waarop te handelen. 
 
Zoals onder randnummer 2 van de beoordeling reeds overwogen heeft het de school ontbroken 
aan goede communicatie en is mede hierdoor het besluit dat (naam leerling) niet meer welkom 
was voor klaagster als een donderslag bij heldere hemel gekomen. Het was aan de school geweest 
om klaagster mee te nemen in het proces, klaagster toe te lichten welke stappen zij ondernam – 
al dan niet met behulp van de onderwijsconsulente – en welke uitkomsten deze stappen hadden. 
Dit alles had kunnen voorkomen dat klaagster zich voor een voldongen feit gesteld voelde om 
(naam leerling) over te plaatsen naar het speciaal basisonderwijs. Klaagster had en heeft immers 
als enige belang dat aan (naam leerling) passend en goed onderwijs wordt geboden. 
 
Tijdens de hoorzitting heeft klaagster aangegeven dat (naam leerling) op een goede plek 
terechtgekomen is en dat het inmiddels goed met hem gaat. Wel blijft het bij klaagster steken dat 
zij niet is meegenomen in de besluitvorming door de school. 
 
De Commissie komt tot de conclusie dat partijen een andere beleving hebben gehad bij het traject 
voor wat betreft de voorgeschiedenis en het traject naar een oplossing. Dat de school niet de 
juiste procedures heeft gevolgd is de Commissie niet gebleken.  
De Commissie meent dat de school in redelijkheid heeft kunnen komen tot de door haar genomen 
beslissingen en met goede bedoelingen heeft gehandeld, maar dat de communicatie over de 
uitvoering te wensen heeft overgelaten.  

 
6. Onjuist verwerken van data 

De lezing van de school en klaagster met betrekking tot de diverse voorvallen en hoe dit verwerkt 
is in ParnasSys loopt uiteen. Het is de Commissie opgevallen dat de dossiervorming beperkt is 
geweest, in ieder geval waar het de incidenten betreft en voor zover de Commissie hierover de 
beschikking heeft gekregen. Aan de hand van de verkregen stukken heeft de Commissie vast 
kunnen stellen dat het kringgesprek naar aanleiding van het incident op  
26 november 2019 is vastgelegd met notitiedatum 21 november 2019. De Commissie kan 
klaagster dan ook volgen in haar klacht over het onjuist verwerken van data in ParnasSys. In 



zoverre is de klacht gegrond. De Commissie begrijpt ook de lezing van de school dat incidenten, 
gesprekken en voorvallen niet altijd op dezelfde dag geregistreerd kunnen worden. De Commissie 
meent wel dat, teneinde misverstanden te voorkomen en de communicatie helder te maken, het 
de aanbeveling verdient om zaken welke belangrijk zijn voor de dossiervorming zo spoedig 
mogelijk in ParnasSys vastgelegd zouden moeten worden.  

 
V. Het oordeel van de Commissie 

De Commissie verklaart de klacht ongegrond, behoudens waar de klacht ziet op de communicatie over 

de feitelijke gang van zaken en het onjuist verwerken van de data in ParnasSys. 

 

VI.  Aanbeveling 

De Commissie adviseert het bevoegd gezag incidenten goed vast te leggen en daarover van meet af 
aan helder met ouder(s) te communiceren. Van belang is dat de ouder(s) word(t)(en) meegenomen in 
de daaropvolgende (eventuele) besluitvorming.  
 
Aldus gegeven op 30 oktober 2020 door mw. mr. A. van Oorschot, voorzitter, dhr. L.A.M. Swaans en 

mw. mr. drs. A. Kortmann-Huysmans, leden in tegenwoordigheid van mw. mr. D. le Pair als 

secretaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


