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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS 
 
 

 
 
 
Doublure leerling, afwijkende toetsing vak Duits en het intrekken van deelname aan de zomerschool. 
Klacht 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 een doublure in het geval van de leerling het meest passend is. Ook ten 
aanzien van de toetsing van het vak Duits heeft de school een grote mate van beleidsvrijheid en 
dient de Commissie terughoudend te toetsen. Partijen zijn het er over eens dat de school, in 
afwijking van het leerlingenstatuut, een dubbele toets heeft afgenomen, dit staat niet ter discussie. 
Wel staat ter discussie of de school in redelijkheid heeft besloten tot de afwijking van het 
leerlingenstatuut. De Commissie is van oordeel dat de school in redelijkheid tot de afwijking heeft 
kunnen komen, waarbij zij de belangen op juiste wijze heeft afgewogen. De school heeft een aantal 
voorwaarden gesteld voor deelname aan de zomerschool. Indien een leerling niet voldoet kan niet 
worden deelgenomen. Partijen verschillen van mening voor wat betreft deze voorwaarden. De 
Commissie heeft ook voor wat betreft dit klachtonderdeel gemeend slechts terughoudend te kunnen 
toetsen. De Commissie heeft vastgesteld dat de school ook op dit punt de belangen zorgvuldig heeft 
afgewogen en daarmede in redelijkheid tot de genomen beslissing heeft kunnen komen, nu de 
leerling niet (meer) voldeed aan de door de school gestelde voorwaarden voor deelname aan de 
zomerschool. De Commissie kan zich de teleurstelling bij klagers met betrekking tot de genomen 
beslissingen rondom de toetsing voor het vak Duits en de zomerschool overigens wel voorstellen. 
Wellicht dat klagers minder teleurgesteld waren geweest als de  school hen eerder en beter zou 
hebben ingelicht, dienaangaande heeft de Commissie een tweetal aanbevelingen gedaan aan het 
bevoegd gezag van de school. 
 
 
Klachtnummer 2020/155 
 
Advies aan 
 
het bestuur van Stichting * (verder: het bevoegd gezag), 
  
inzake 
 
de klacht van de heer * en mevrouw * (verder: klagers) ouders van (naam zoon), leerling van het * 
College te (plaatsnaam). 
 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 

 

Klagers hebben, bij schrijven van mr. R. Verspaandonk van Advocatenkantoor Dijkgraaf (verder: 
gemachtigde van klagers), op 11 september 2020 een klacht ingediend bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs (verder: de Commissie). De klacht is gericht tegen 
het bevoegd gezag en de heer *, regiodirecteur * (hierna: regiodirecteur). Het bevoegd gezag heeft, 
bij schrijven van mr. M.R.A. Dekker van Brussee Lindeboom Advocaten (verder: gemachtigde van 
verweerders), op 29 september 2020 een schriftelijke reactie gegeven. Klagers hebben op 9 oktober 
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2020 een schriftelijke reactie gegeven op het verweerschrift (repliek). Het bevoegd gezag heeft 
vervolgens bij schrijven van 15 oktober 2020 gereageerd op de schriftelijke reactie van klagers van 9 
oktober 2020 (dupliek).  
 
De Commissie heeft, gelet op de geldende maatregelen rondom het Coronavirus, de klacht schriftelijk 
behandeld. De Commissie heeft naar aanleiding van alle schriftelijk verkregen informatie op 19 oktober 
2020 beraadslaagd en het advies geformuleerd.  
 
 
II. Standpunt van klagers 

 

Klagers zijn het niet eens met het besluit van de school om (naam leerling) niet te bevorderen naar 5 
vwo maar (naam leerling) te laten doubleren in 4 vwo. Klagers zijn van mening dat onvoldoende 
rekening gehouden is met de (persoonlijke) omstandigheden van (naam leerling). Allereerst werd 
(naam leerling), net als alle andere leerlingen, geconfronteerd met de aanpassingen van het 
onderwijssysteem ten gevolge van het coronavirus. Dit heeft de nodige impact op (naam leerling) 
gehad. Daarnaast speelden er een aantal privéomstandigheden een rol, zo is de oom van (naam 
leerling) komen te overlijden en zijn de opa en oma van (naam leerling) gewond geraakt bij een 
aardbeving in (naam land).  
 
De school heeft, naar mening van klagers, ten onrechte de bijzondere omstandigheden omtrent het 
vak Duits niet in het voordeel van (naam leerling) meegewogen. Het vak Duits is niet op reguliere wijze 
(en in lijn met het leerlingenstatuut) gedoceerd en getoetst. De vakdocent is afwezig geweest, er zijn 
lessen uitgevallen. Hierna is online les aangeboden, maar van interactie met een docent was geen 
sprake. In toetsweek 2, aanvang op 9 maart 2020, zou een toets Duits worden afgenomen, maar deze 
toets is niet aangeboden. In een latere toetsweek zijn, in strijd met het leerlingenstatuut en geheel 
onverwacht, twee toetsen voor het vak Duits afgenomen. Dit heeft geresulteerd in een onvoldoende 
voor het vak Duits. 
 
Klagers stellen voorts dat de school de plaatsing van (naam leerling) bij de zomerschool ten onrechte 
en zonder enige grond heeft afgenomen. (naam leerling) was toegelaten tot de lenteschool. Deze 
lenteschool is niet doorgegaan vanwege het coronavirus, waarna dit is omgezet in de zomerschool. Op 
8 juli 2020 is, zonder enig overleg, door de school besloten dat (naam leerling) niet langer deel kon 
nemen aan de zomerschool en is zijn plek aan een andere leerling vergeven. Hierdoor is (naam leerling) 
niet in de gelegenheid gesteld om zijn onvoldoendes op te halen, dit was nu juist waar de zomerschool 
voor bedoeld was. 
 
(naam leerling) had op zijn eindrapport drie onvoldoendes. Hierdoor is (naam leerling) een 
bespreekgeval geworden. De lerarenvergadering heeft kennelijk de beslissing genomen dat (naam 
leerling) niet over kan gaan.  
 
Klagers kunnen zich met de beslissing van de school niet verenigen. Klagers zijn van mening dat de 
school bij bespreekgevallen terughoudender had moeten zijn met doublures, gelet op de gevolgen van 
het coronavirus. Daarnaast menen klagers dat de school ook rekening had dienen te houden met de 
gevolgen van het afnemen van twee toetsen voor het vak Duits in de laatste tentamenweek, nu dit 
niet in lijn is met het leerlingenstatuut en dit in het geval van (naam leerling) tot een extra tekort heeft 
geleid. 
 
 
III. Standpunt van het bevoegd gezag  
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In het schooljaar 2019/2020 zijn tot de laatste toetsweek te weinig toetsen afgenomen voor het vak 
Duits. Dit is enerzijds veroorzaakt door de afwezigheid van de docent, anderzijds door de situatie 
rondom het coronavirus. De school had in eerste instantie de intentie om zoveel mogelijk gemiste 
toetsen in te laten halen. In overleg met de sectie en de vakdocent is besloten om niet alle gemiste 
toetsen in te laten halen in de toetsweek, maar dit te beperken tot twee toetsen, om zo de 
belastbaarheid van de leerlingen acceptabel te houden. Op deze wijze kon er in ieder geval een 
eindcijfer voor het vak Duits tot stand komen dat representatief was voor het kennis- en 
vaardigheidsniveau dat verwacht mag worden aan het einde van vwo-4. Dit besluit heeft de docent 
aan de klas medegedeeld.  
 
De afgenomen toetsen bestonden uit een leestoets en een mondelinge toets. De ervaring van de 
school is dat leerlingen nooit veel moeite hebben met leestoetsen zodat de school heeft geoordeeld 
dat het prima te combineren zou zijn. Ook is in de normering van de toetsen rekening gehouden met 
de achterstand van de leerlingen en de invloed van het coronavirus. De school stelt zich op het 
standpunt dat hiermede het eindcijfer voor het vak Duits op een redelijke en zorgvuldige wijze tot 
stand is gekomen. Dit cijfer moet, uiteraard, ook worden meegenomen bij de beoordeling of voldaan 
is aan de overgangsnormen. 
 
Op grond van de (aangepaste) overgangsnormen is (naam leerling) een bespreekgeval in de 
overgangsvergadering geworden. Sprake was van (afgerond) 3 vijven, waar de – in verband met het 
coronavirus aangepaste - overgangsnormen voor bevordering een maximum van 2 vijven vermelden. 
De school stelt zich derhalve op het standpunt dat niet werd voldaan aan de bevorderingsnorm en 
heeft op grond van de eindcijfers gemeend dat sprake was van een bespreekgeval. In de 
overgangsvergadering, alwaar bespreekgevallen door het docententeam beoordeeld worden, is 
besloten dat (naam leerling) niet bevorderd kan worden. 
 
Klagers hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit, waarna revisie heeft plaatsgevonden en een 
nieuwe weging is gemaakt van de situatie. De door klagers aangedragen feiten en omstandigheden 
zijn tijdens een nieuwe vergadering, de zogenaamde revisievergadering naar voren gebracht, doch 
heeft de vergadering niet anders doen besluiten. De uitkomst van deze revisie is bij schrijven d.d. 
17 juli 2020 door de heer *  afdelingsleider bovenbouw havo/vwo (hierna: afdelingsleider) aan klagers 
kenbaar gemaakt. In het schrijven heeft de afdelingsleider toegelicht dat men bij het besluit tot 
doublure blijft en waarom het belang en welzijn van (naam leerling) voorop gestaan hebben bij het 
maken van de beslissing.  
 
(naam leerling) is tegen deze beslissing in bezwaar gegaan bij de rector van de school en heeft op 20 
juli 2020 de kans gekregen om zijn standpunt toe te lichten. De rector heeft vervolgens bij brief van 22 
juli 2020 zijn bevindingen kenbaar gemaakt en een toelichting gegeven op de redenen om te besluiten 
tot een doublure. 
 
Tot slot heeft de regiodirecteur bij schrijven d.d. 2 september 2020 gereageerd op de aan hem gerichte 
klacht van (naam leerling) gedateerd 27 augustus 2020, waarbij de regiodirecteur heeft toegelicht hoe 
de beslissing van de school tot stand is gekomen en zijn bevindingen dienaangaande. De regiodirecteur 
wijst de klacht ten aanzien van de wijze waarop de vergadering tot het oordeel is gekomen af, de school 
heeft conform de procedures passende maatregelen getroffen en heeft op een zorgvuldige wijze een 
oordeel gegeven over de resultaten van (naam leerling). Voorts heeft de school hier, in de visie van de 
regiodirecteur, voldoende over gecommuniceerd. 
 
Voor wat betreft de zomerschool wordt opgemerkt dat sprake is van een bijzondere situatie, de 
zomerschool is in de plaats gekomen van de gebruikelijke lenteschool. De lenteschool is een optie voor 
leerlingen die er in de lente slecht voor staan en dreigen te blijven zitten. Door van de lenteschool 
gebruik te maken krijgen leerlingen die ervoor in aanmerking komen een extra duwtje in de rug en 
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daarmee de kans om de resultaten te verbeteren en alsnog over te gaan. Door de omstandigheden 
van het coronavirus heeft de lenteschool geen doorgang gevonden en is besloten een zomerschool te 
organiseren. De school heeft dit zodanig ingestoken dat het de bedoeling was leerlingen alsnog over 
te kunnen laten gaan na deelname aan de zomerschool. Leerlingen zijn geselecteerd op basis van het 
cijferbeeld, waarbij het de voorwaarde was dat leerlingen aan het einde van het jaar gemiddeld niet 
meer tekorten hadden dan voor de toetsweek in juni 2020. (naam leerling) voldeed niet aan de norm, 
omdat zijn gemiddelde aan het einde gedaald was en mocht daarom niet deelnemen aan de 
zomerschool. School merkt op dat de overgangsvergadering ook aan dit punt aandacht heeft besteed. 
 
 
IV. Overwegingen van de Commissie 

 
Op basis van de stukken overweegt de Commissie als volgt. 
 
De school heeft bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid inzake bevordering een grote mate van 
vrijheid. De Commissie toetst in dergelijk gevallen terughoudend ofwel marginaal. Dit houdt in dat de 
Commissie alleen wanneer procedure- of andere regels niet zijn gevolgd of wanneer de uitkomst van 
de beslissing zodanig is dat een besluit in een gegeven geval in redelijkheid niet genomen had mogen 
worden tot een gegrondverklaring van de klacht kan komen.  
 
Geconstateerd wordt dat de procedure met betrekking tot het bevorderingsbesluit aan de daaraan te 
stellen eisen voldoet. De Commissie stelt vast dat de resultaten van (naam leerling) niet voldoen aan 
de bevorderingsnorm voor 5 vwo. De resultaten geven, op basis van de - in verband met het 
coronavirus - aangepaste overgangsnormen, aanleiding (naam leerling) te beschouwen als 
bespreekgeval. Ook stelt zij vast dat het besluit (naam leerling) niet te bevorderen naar 5 vwo 
gebaseerd is op een voldoende zorgvuldig doorlopen beoordelingsproces, waarin de docenten op 
grond van kennis en jarenlange ervaring gezamenlijk beslissen wat het beste is voor een leerling. Het 
gaat om een inhoudelijke beslissing die de docenten nemen vanuit hun expertise en professionaliteit. 
De beslissing om (naam leerling) te laten doubleren is doordacht en weloverwogen tot stand gekomen.  
 
Uit het verweerschrift is gebleken dat de belangen van (naam leerling), in ieder geval ten tijde van de 
revisievergadering, zorgvuldig zijn gewogen. De school heeft genoegzaam gemotiveerd, middels het 
schrijven van de afdelingsleider d.d. 17 juli 2020,  waarom zij tot dit besluit is overgegaan. Deze 
beslissing is door de rector en de regiodirecteur nadien eveneens bezien en, voor zover daartoe 
aanleiding bestond, nader onderzocht. De onderzoeken van de rector noch de regiodirecteur hebben 
geleid tot een herziening van het oordeel. Beide personen hebben getracht nogmaals toe te lichten 
hoe de docentenvergadering tot de afweging gekomen is en hoe de beslissing tot stand is gekomen.  
 
Ten aanzien van het beleid rondom de toetsing van het vak Duits heeft de school eveneens een grote 
mate van beleidsvrijheid en dient de Commissie terughoudend te toetsen. Partijen zijn het er over eens 
dat de school, in afwijking van het leerlingenstatuut, een dubbele toets voor het vak Duits heeft 
afgenomen in de toetsweek in juni 2020. Dit staat dan ook niet ter discussie. Wel staat ter discussie of 
de school in redelijkheid tot deze afwijking van het leerlingenstatuut heeft kunnen komen. De 
Commissie is van oordeel dat de school, gelet op de omstandigheden, en dan met name de 
omstandigheden rondom het Coronavirus en de afwezigheid van de vakdocent, in redelijkheid tot de 
afwijking heeft kunnen komen. De school heeft, door het geven van een leestoets en een mondelinge 
toets, de belangen van de leerlingen en de door hen benodigde voorbereidingstijd voldoende in 
ogenschouw genomen. 
 
Aan de deelname aan de zomerschool zijn een aantal door de school gestelde voorwaarden 
verbonden. Indien een leerling niet voldoet aan de voorwaarden kan niet worden deelgenomen. De 
school en (naam leerling) hebben ieder een andere visie waar het deze voorwaarden betreft. De school 
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gaat uit van deelname indien het aantal minpunten aan het einde van het schooljaar onveranderd is 
ten opzichte van het aantal minpunten voor de toetsweek. (naam leerling) gaat uit van de toezegging 
voor de lenteschool, die automatisch is omgezet in een deelname aan de zomerschool. De Commissie 
ziet ook in dit geval aanleiding voor een terughoudende toets, omdat sprake is van beleidsvrijheid aan 
de zijde van de school. Uit de stukken begrijpt de Commissie dat de overgangsvergadering zich ook 
nog gebogen heeft over de deelname aan de zomerschool, dat de voorwaarden gecommuniceerd zijn 
en dat (naam leerling) na de toetsweek in juni 2020 niet meer voldeed aan deze voorwaarden. De 
Commissie komt tot het oordeel dat de school ook op dit punt de belangen zorgvuldig heeft afgewogen 
en daarmee in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. 
 
Al het vorenstaande overwegende komt de Commissie tot het oordeel dat de school redelijkerwijs tot 
de beslissing heeft kunnen komen (naam leerling) te laten doubleren en verklaart de klacht ongegrond.  
 
De Commissie kan zich overigens de teleurstelling bij klagers met betrekking tot de genomen 
beslissingen rondom de toetsing voor het vak Duits en de zomerschool wel voorstellen. Wellicht dat 
klagers minder teleurgesteld waren geweest als de  school hen eerder en beter zou hebben ingelicht. 
De Commissie ziet aanleiding voor een tweetal adviezen aan het bevoegd gezag, waar het de 
communicatie over de toetsing en de zomerschool betreft. 
 
 
V. Het oordeel van de Commissie 

 

De Commissie verklaart de klacht ongegrond. 

 

 

VI.  Advies 

 

De Commissie ziet aanleiding voor een tweetal nadere adviezen aan het bevoegd gezag.  
1. Het is aan te bevelen om in het leerlingenstatuut, onder het kopje onderwijstoetsing, een 

passage op te nemen rondom mogelijke afwijking van het leerlingenstatuut. De Commissie 
denkt hierbij aan een toelichting hoe er afgeweken kan worden, onder welke omstandigheden 
er afgeweken kan worden, wie de afweging kan en mag maken om af te wijken van het 
leerlingenstatuut en hoe dit vervolgens gecommuniceerd wordt met leerlingen. 

2. Het is aan te bevelen om de voorwaarden voor deelname aan de lente/zomerschool vooraf 
beter inzichtelijk te maken en dit helder en duidelijk te communiceren met de betrokken 
leerlingen, met name waar het de voorwaarden betreft waaronder een leerling kan 
deelnemen en onder welke omstandigheden een toegezegde/bevestigde deelname kan 
worden ingetrokken door de school. 

 
 
Aldus gegeven op 19 oktober 2020 door mw. mr. M. van der Veen, voorzitter, dhr. A. Tillekens en 

mw. drs. P. van de Veer, leden in tegenwoordigheid van mw. mr. D. le Pair als secretaris. 


