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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS 

  

Grensoverschrijdend gedrag docent door dubbelzinnige opmerkingen. Klacht deels gegrond. 

De Commissie stelt vast dat niet in geschil is dat de docent soms dubbelzinnige opmerkingen maakt die 

door leerlingen wellicht verkeerd opgevat kunnen worden. Volgens de docent moeten deze grapjes 

worden beschouwd binnen de context waarin deze zijn gemaakt, voor de docent zijn deze onschuldig. 

De docent ontkent dat de overige gestelde gedragingen (het aanraken van de leerlingen en het dicht op 

de leerlingen gaan staan) hebben plaatsgevonden. De Commissie komt tot het oordeel dat dubbelinnige 

opmerkingen die door de ontvanger als seksueel grensoverschrijdend worden ervaren dat ook zijn, ook 

indien dit niet de intentie van de docent was. De docent is op dat moment tekortgeschoten in het 

bieden van een veilig schoolklimaat. De Commissie merkt op dat het niet aannemelijk is geworden dat 

sprake was van grensoverschrijdend gedrag. De Commissie verklaard de klacht gegrond waar het de 

onheuse grensoverschrijdende opmerkingen betreft. 

De Commissie constateert voorts dat er een discrepantie is tussen het feitelijke handelen van de school 

en het verweer zoals aan de Commissie gezonden. Ter zitting is gebleken dat de school het traject 

serieus heeft genomen door de docent een officiële waarschuwing te geven en een coachingstraject op 

te starten, de school heeft echter nagelaten de handelswijze met klager te communiceren. De 

Commissie heeft het bevoegd gezag geadviseerd de maatregelen die zij nemen naar aanleiding van een 

klacht helder en transparant te communiceren met klagers, waarbij zij de privacy als werkgever in acht 

nemen.  

 

 

Klachtnummer 2020/147 

 

Advies aan: 

 
 
het bestuur van de Vereniging * te (plaatsnaam) (verder: het bevoegd gezag) 
 
inzake de klacht van 
 
mevrouw * en de heer * (verder: klagers), ouders van de minderjarige * en *, ex-leerlingen van het 
(school) te (plaatsnaam) (verder: de school).  

 

 

I. Verloop van de klachtenprocedure 

 

De Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs (verder te noemen: de Commissie) heeft 

de klacht op 3 september 2020 ontvangen. Het door klagers ingevulde vragenformulier heeft de 

Commissie op 01 oktober 2020 ontvangen. De klacht is gericht tegen de heer * , docent Economie aan 

het (school) te (plaatsnaam) ( verder: de docent). 
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De Commissie heeft op 17 november 2020 van *, gemachtigde van het bevoegd gezag, een verweer 

ontvangen namens de directeur en het bevoegd gezag. Onderdeel van dit verweer was een schrijven 

van de docent, gedateerd 26 oktober 2020. 

 
De Commissie heeft, gelet op de geldende maatregelen rondom het Coronavirus, de klacht via een 

videoverbinding behandeld op 8 december 2020.  

 

De Commissie heeft tijdens deze videoverbinding de navolgende personen gehoord: 

- klager 

- de rector 

- de docent Economie 

- De heer *, conrector  

- Mevrouw *, rector ad interim 

- Mr. *, gemachtigde 

 

II. Standpunt van klagers 

 

Van klagers is een klaagschrift en ingevuld vragenformulier ontvangen.   

Klager heeft op 10 juli 2020 bij de school  een klacht ingediend vanwege het seksueel intimideren en 

grensoverschrijdend gedrag van de docent Economie. 

 
De klacht betrof, kort samengevat, dat van de zijde van de docent sprake was van seksuele intimidatie 

richting de dochters van klagers, (naam ex-leerlingen), en ook richting meerdere meisjes en vrouwelijke 

collega's in de afgelopen jaren tot op de dag van de klacht. Volgens de klacht was de veiligheid van 

(naam ex-leerlingen) en andere vrouwelijke leden van de school in het geding.  

Voorbeelden van deze intimidaties zijn volgens klagers: 

De docent heeft uitspraken als: -"Moet je maar niet zo'n dikke kont hebben" -"Kijk uit, je breekt de stoel 

met je dikke kont -"Als je niet zulke brede heupen had zou je niet tegen die stoel komen" -Het dicht op 

de meiden staan, ze aanraken, en zeggen "schoonheid". Het doen van intimiderende uitspraken. – 

Zodanig dicht bij de deur staan dat (naam ex-leerling) hem moest aanraken om erlangs te kunnen. 

Dit heeft hij ook bij (naam ex-leerling) gedaan maar bij (naam ex-leerling) vaker. Dit gebeurde in bijzijn 

van andere leerlingen. Ook heeft hij (naam ex-leerling) weggestuurd en (naam ex-leerling) gedwongen 

in de klas te blijven en de deur op slot gedaan.  -Tegen een ander meisje heeft hij gezegd: Je moeder 

heeft je kleding te heet gewassen, die moet je niet aandoen want dan breng je me op gedachten 

(refererend naar haar borsten). Dit alles ging gepaard met ongepast/ verlangend kijkend in combinatie 

met de woorden schoonheid/schatje. Dit deed de docent ook  als hij de meisjes uit de klas op de gang 

tegenkomt. Er is zelfs door de meisjes gezien dat de docent bij een andere  (vrouwelijke) docent met z'n 

hand over een ladder in haar panty wreef en toen duwde zij zijn hand weg en zei: "niet doen".  

Regelmatig hebben jongens uit de klas van (naam ex-leerlingen) ondersteund door mee te lopen naar 

de klas als ze terug moesten komen na de les of wachten totdat ze de klas uit konden lopen. Dit 

vanwege het feit dat ze bekend waren met de onveilige situatie die de docent creëert. 

 

Vorig schooljaar zijn er ook klachten geweest over deze docent, omdat hij op schoolkamp onder invloed 

van alcohol bij de meisjes de tent in is gegaan en heeft geschreeuwd ;”De volgende die haar bek open 
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trekt, mag bij mij komen liggen”. 

Daar zijn meerdere gesprekken met ouders over geweest  en toen hebben klagers erop aangedrongen 

dat de docent een tweede kans zou krijgen. De docent zou volgens de directie een officiële 

waarschuwing hebben ontvangen.  

 

Nu er dit jaar seksuele intimidatie bij gekomen is, is voor klagers de grens bereikt. Er hebben  

verschillende gesprekken op school plaatsgevonden, maar die hebben niet tot het herstel van 

vertrouwen geleid.  Vanwege het verder ontbreken van dit vertrouwen hebben klagers op 22 juli 2020 

laten weten dat (naam ex-leerlingen) met ingang van het nieuwe schooljaar op een andere school 

waren toegelaten en aldus niet langer meer onderwijs zullen volgen aan het (school).  

 

Klagers wensen dat de docent officieel berispt wordt en in het kader van de schending van de rechten 

van het kind ontslagen wordt en niet meer voor de klas mag staan.  

III. Standpunt van verweerder 

 

Het bevoegd gezag heeft als volgt, puntsgewijs, gereageerd op de klacht. 

 
Als kern van de klacht benoemen de klagers dat de docent zich schuldig zou hebben gemaakt aan 

seksuele intimidatie.  

 

Uit het door school uitgevoerde onderzoek is niet gebleken van een door de klagers gestelde onveilige 

omgeving ook niet dat al jaren sprake zou zijn van gedragingen van de docent zoals de klagers 

beschrijven. De schooldirectie heeft onder verschillende klassen van de docent leerlingen enquêtes 

afgenomen waarbij de leerlingen anoniem het functioneren van hun docent kunnen beoordelen. Uit 

deze enquêtes zijn geen signalen of meldingen van onveilige gevoelens naar voren gekomen tijdens de 

lessen van de docent. Er hebben zich ook geen andere ouders en/of leerlingen gemeld met 

vergelijkbare klachten. Voorts hebben de twee docenten de aan hen toegeschreven aantijgingen 

ontkend. De schooldirectie heeft de indruk dat er het aflopen schooljaar tot 9 juli 2020 tussen de 

klagers en de docent geen problemen waren noch klachten zijn geweest over de benadering en 

bejegening van de docent jegens de klagers. Van een lange geschiedenis van gedragingen die de docent 

thans in de klacht worden verweten is de schooldirectie niet bekend noch is dit uit het onderzoek 

gebleken. De docent ontkent in zijn verweer alle verwijten die hem worden gemaakt. 

Voor wat betreft het door de klagers aangehaalde incident in 2019 tijdens het schoolkamp het 

volgende. De docent heeft toegegeven dat hij te veel had gedronken en dat nadat hij alle leerlingen 

geattendeerd had dat ze stil moesten zijn en moesten gaan slapen en zij dit niet deden alle huifkarren 

binnen te zijn gestapt om hen te waarschuwen. Hier is hij in zijn woorden uit de bocht gevlogen en hij 

heeft hiervoor bij alle betrokken ouders, leerlingen en de directie zijn excuses aangeboden en die zijn 

door alle ouders en leerlingen aanvaard. Alle betrokken ouders waren content met de wijze waarop dit 

incident door de schooldirectie is opgepakt en hoe er is gehandeld. Dit eenmalige incident is dan ook 

naar tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld en in deze klacht niet aan de orde. 

De klagers verwijten de docent dat hij niet zelf naar de ouders toe heeft gereageerd op de klacht. De 

ouders hebben op 10 juli 2020 de klacht direct bij de schooldirectie ingediend, aldus op het hoogste 

niveau op school en zich niet eerst gewend tot de betrokken docent. 



4 

 

Gelet op de aard en inhoud van de klacht werd een gesprek tussen de klagers en de docent op dat 

moment niet opportuun geacht. Eerst diende hoor en wederhoor plaats te vinden. De klagers hebben er 

in de gesprekken met de schooldirectie overigens ook nimmer blijk van gegeven een gesprek met de 

docent op prijs te stellen. Zij maakten daarentegen kenbaar dat de docent geschorst diende te worden, 

niet meer ingezet moest worden als docent, niet meer op school mocht terugkeren en dat zij anders de 

media gingen benaderen. Zij gaven er blijk van geen enkel vertrouwen meer in deze docent te hebben 

en kwamen terug op een incident van een jaar geleden dat naar tevredenheid was afgehandeld. In dat 

kader is terughoudendheid geboden om verdere escalatie — zoals reeds in het gesprek met de rector 

had plaatsgevonden — te voorkomen. De school heeft inmiddels de ouders aangeboden te voorzien in 

een gesprek in aanwezigheid van de docent. Hier heeft de schooldirectie (nog) geen reactie op 

vernomen. 

De klagers geven aan dat zij als oplossing voor de klacht een officiële berisping aan de orde achten en 

indien nodig volgens de rechten van het kind ontslag van de betreffende docent. Zij geven aan dat de 

docent naar hun oordeel zeker niet weer ingezet dient te worden als docent gezien het risico. 

De schooldirectie merkt op dat de individuele en arbeidsrechtelijke consequenties en besluitvorming 

ten aanzien van een docent aan de onderwijswerkgever is en niet aan de ouders. De schooldirectie 

heeft de docent gelet op de uitkomsten van het onderzoek mondeling en schriftelijk aangesproken op 

het feit dat hij onvoldoende rekening heeft gehouden met de effecten van zijn uitspraken op derden en 

dit rekent de schooldirectie hem aan zo is met hem besproken. De schooldirectie heeft de docent laten 

weten dat grapjes en opmerkingen die de docent weliswaar naar zijn mening op zichzelf betrekt, voor 

leerlingen en hun ouders als onprettig, ongepast en/of onveilig kunnen worden ervaren, niet getuigen 

van professioneel handelen vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid die hij heeft als docent en niet 

worden geaccepteerd en hem gewaarschuwd dat dit niet meer mag voorkomen. Voorts heeft de 

schooldirectie voorzien in een extern coaching traject om herhaling te voorkomen hetgeen de docent 

op een positieve wijze heeft opgepakt. 

(naam ex-leerlingen) geven in de klacht aan dat zij de gedragingen die zij de docent thans verwijten 

niet eerder durfden te melden omdat ze bang waren, omdat ze dachten dat dit effect zou hebben op 

hun cijfers en wegens de macht en het onprofessionele gedrag van de docent. Ze dachten dat er 

niets mee zou worden gedaan door de school en ze zijn nu niet meer bang, aldus (naam ex-

leerlingen). 

Wat de schooldirectie is opgevallen is dat (naam ex-leerlingen) leerlingen zijn die zich vrij uiten, zo ook 

op 9 juli 2020 richting de docent in de mailwisseling waar ze hun onvrede over de beoordeling van hun 

werkhouding met 'matig' kenbaar maken. Terwijl (naam ex-leerlingen) zich anderzijds pas over zulke 

ernstige zaken uiten op het moment dat het advies van de aangeklaagde docent mede de overgang van 

(naam ex-leerlingen) bepaalt en (naam ex-leerling) zou moeten doubleren en (naam ex-leerling) 

geadviseerd werd af te stromen naar de Havo. Dit terwijl er binnen de onderwijsinstelling meerdere 

professionals in de school beschikbaar en aanwezig zijn tot wie (naam ex-leerlingen) zich hadden 

kunnen wenden, zoals onder andere de mentor, coördinator ondersteuningsteam/zorgccoordinator, en 

vertrouwenspersoon. Daarnaast hecht de school grote waarde aan veiligheid.  

 

Gelet op alle maatregelen die de school heeft genomen, de gevoerde gesprekken en het inzicht dat de 

betrokken docent heeft getoond, acht verweerder de klacht ongegrond. 
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IV. Overwegingen van de Commissie 

 

Op grond van het dossier en hetgeen aan de orde is geweest, met name door wat over en weer is 

verklaard tijdens de hoorzitting, komt de Commissie tot het volgende oordeel.   

 
De Commissie stelt vast dat niet in geschil is dat de docent soms dubbelzinnige opmerkingen maakt, die 

door leerlingen wellicht verkeerd opgevat kunnen worden. Volgens de docent moeten deze grapjes 

worden beschouwd binnen de context waarin deze plaatvonden. Het zijn voor de docent onschuldige 

grapjes. De verder gestelde gedragingen hebben volgens de docent niet plaatsgevonden zoals door 

klagers beschreven en worden door hem ontkend. 

 
De Commissie neemt bij de toetsing de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek als uitgangspunt. Niet 

valt in te zien waarom deze algemeen geldende gedragsrichtlijnen hier niet van toepassing zouden zijn. 

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat de intentie van degene die het grensoverschrijdende 

gedrag vertoont geen zelfstandige betekenis heeft. 

Dubbelzinnige opmerkingen die door de ontvanger als seksueel grensoverschrijdend ervaren worden, 

zijn dat ook. Ook al was dit niet de intentie van de docent.  Leidend is, dat de seksuele connotatie van de 

grapjes door (naam ex-leerlinen) als grensoverschrijdend werd ervaren. De docent is op dat moment 

tekortgeschoten in het bieden van een veilig schoolklimaat. 

De Commissie merkt daarbij op dat het niet aannemelijk is geworden dat er sprake was van 

grensoverschrijdend gedrag,  maar dat zij de klacht wel gegrond acht ten aanzien van onheuse 

grensoverschrijdend ervaren opmerkingen als voornoemd.  

 

De Commissie constateert vervolgens dat er een discrepantie zit tussen het feitelijk handelen van de 

school en het verweer dat zij aan de Commissie heeft doen toekomen. Ter zitting is duidelijk geworden 

dat  de school het traject ten opzichte van de docent heel serieus heeft genomen door hem een officiële 

waarschuwing te geven en vervolgens een coaching traject voor hem op te starten.  

De Commissie concludeert dat de school de klachten uitermate serieus heeft genomen en deels in lijn 

van een gegrondverklaring gehandeld. 

Daarbij merkt de Commissie op dat over deze handelwijze niet duidelijk lijkt te zijn gecommuniceerd 

met klager.  

De Commissie zal hier derhalve haar advies aan wijden.  

 

 

V. Het oordeel van de Commissie 

 

• Verklaart de klacht gegrond voor zover betrekking hebbend op grensoverschrijdende 

opmerkingen 

Verklaart de klacht voor het overige ongegrond  

 

 

VI. Advies aan het bevoegd gezag 

 

De Commissie adviseert de school in een dergelijk traject duidelijk terug te koppelen naar klagers dat en 

welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht zijn genomen en hierover transparant met klagers 
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te communiceren. Uiteraard dient een werkgever dit te doen met inachtneming van de privacy van alle 

betrokkenen.  

 

Aldus gegeven op 8 december 2020 door mr. M. Iedema, voorzitter, drs K.M.P.A.M. Hàbryka en 

mevrouw P.P.W.A.M. Vervoort, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.C. Gröllers als secretaris. 

 

            
      

  

 

 

 

 
 


