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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS 
  

Veiligheid leerling, onvoldoende bieden van veilig pedagogisch klimaat en ongepaste uitlatingen 

leerkracht. Klacht deels gegrond. 

De dochter van klagers is door een ouder van een medeleerling op het schoolplein bedreigd. De school 

heeft, zo stellen klagers, geen stappen ondernomen. Klagers hebben hierop de politie ingeschakeld en 

aangifte gedaan. Klagers hebben voorts hun dochter niet meer naar school laten gaan en een andere 

school voor hun dochter gezocht omdat voor hun dochter zowel in de school, als op en rond de school, 

een onveilige situatie is ontstaan. Klagers stellen dat de school nalatig is geweest en gebleven als het 

gaat om het bieden van een veilige leeromgeving aan leerlingen. Daarnaast beklagen klagers zich over 

het feit dat de school heeft aangegeven dat hun dochter niet meer welkom was op school en de 

leerkracht zich ongepast heeft uitgelaten over hun dochter. 

De Commissie heeft vastgesteld dat niet is vast komen te staan dat de dochter van klagers niet meer 

welkom was. De school heeft begrip gehad voor de beslissing van klagers hun dochter niet te willen 

laten terugkeren en zich kon voorstellen dat hun dochter zich niet meer veilig voelde op de school. Dat 

de school  niet heeft geprobeerd klagers te overtuigen toch op de school te blijven betekent niet dat de 

dochter van klagers niet meer welkom was. De Commissie stelt vast dat het bieden van een veilig 

pedagogisch klimaat van groot belang is op een school en dat niet ter discussie staat dat er reeds langere 

tijd geen goede sfeer was in de klas van de dochter van klagers. Leerlingen voelden zich niet veilig en 

ook de verhoudingen tussen de ouders van de leerlingen waren niet goed en zijn zelfs verslechterd door 

de spanningen in de groep. De school had, naar het oordeel van de Commissie in moeten zetten op het 

voorkomen van escalaties door veel eerder in te zetten op begeleiding in de klas maar heeft dit 

nagelaten. Daardoor is de school tekort geschoten in het bieden van veiligheid in en rondom de klas en 

is dit klachtonderdeel gegrond. De ongepaste uitlating van de leerkracht is door de toelichting in het 

verweerschrift hierop in een ander daglicht komen te staan en klagers begrijpen wat de leerkracht heeft 

willen zeggen en hebben om deze reden dit klachtonderdeel niet gehandhaafd. 

 

 

Klachtnummer 2020/176 

 

Advies aan: 

 

het bestuur van *, Stichting* (verder: het bevoegd gezag), 

 

inzake  

 

de klacht van *, vader en moeder van (naam dochter, ex-leerling) (verder: klagers),  

 

 

I. Verloop van de klachtenprocedure 

De Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs (verder: de Commissie) heeft de klacht 

van klagers op 2 november 2020 ontvangen. Op 4 november 2020 hebben klagers hun klacht aangevuld. 

De klacht is gericht tegen * (verder: de plaatsvervangend directeur) en * (verder: de leerkracht) van * 

(verder: de school).  
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Op 24 november 2020 heeft de Commissie het verweerschrift ontvangen.  

 

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

videoverbinding behandeld op 7 december 2020. Klagers en hun gemachtigde, mr. N. Holst, hebben 

deelgenomen aan deze zitting. Namens verweerder hebben * (verder: de bestuurssecretaris) en * (verder: 

de directeur) hieraan deelgenomen. 

 

II. Standpunt van klagers 

(naam ex-leerling) is op vrijdag 16 oktober 2020 bedreigd door een ouder op het schoolplein. De 

betreffende ouder wilde met klaagster in gesprek over een ruzie tussen haar kind en (naam ex-leerling). 

Klaagster gaf aan alleen in aanwezigheid van een medewerker van de school met haar te willen praten. 

Hierop reageerde de ouder dat zij klagers kapot zou maken als klaagster niet met haar in gesprek zou 

gaan. Hieraan voegde zij toe, dat als (naam ex-leerling) nog een keer met haar poten aan haar zoon zou 

zitten, zij haar iets zou aandoen. Klaagster is gelijk naar de school gelopen om iemand van de directie erbij 

te halen. 

Klaagster heeft vervolgens met de plaatsvervangend directeur en de betreffende ouder gesproken. De 

ouder gaf echter duidelijk te kennen dat ze alleen zonder directie met klaagster wilde spreken. Ze wilde 

haar bedreigingen niet herhalen. Klaagster heeft vervolgens op zaterdag 17 oktober 2020 schriftelijk 

melding gemaakt van het incident aan de directie en de leerkrachten van de school. In haar brief heeft 

klaagster het incident toegelicht en aangegeven hoe klagers hierin staan. Klaagster heeft tevens 

aangegeven (naam ex-leerling) thuis te houden na de vakantie, totdat een andere school gevonden is 

waar (naam ex-leerling) terecht kan. Dit, omdat er blijkbaar zowel in de school, als op en rond de school, 

een onveilige situatie is ontstaan voor (naam ex-leerling).    

Klaagster heeft tevens aangegeven dat zij aangifte zou gaan doen van bedreiging, en dat als een ouder 

zich op zo’n manier tegen een kind en diens ouder uitlaat, de school in samenspraak met de politie 

stappen zou moeten ondernemen.  

 

Klagers stellen dat school de leerlingen geen veilige leeromgeving biedt en dat zij dit soort bedreigingen 

tolereert. De school is nalatig in haar zorg voor een veilige leeromgeving voor (naam ex-leerling). Omdat 

de school geen stappen ondernam zagen klagers zich genoodzaakt de politie in te schakelen en aangifte 

te doen. Klagers wilden hiermee een signaal afgeven richting de school, dat bedreiging echt niet 

getolereerd mag worden.  

 

Klagers constateerden dat er wanorde heerste in de klas van (naam ex-leerling) en dat er veel ruzies 

waren. De directeur en de leerkracht hebben niet voldoende onderkend dat (naam ex-leerling) door de 

klas als pispaaltje was gebombardeerd. Klagers zijn het vertrouwen in de klasgenoten en de ouders kwijt 

en hebben twijfels over het klassenmanagement.  

(naam ex-leerling) wilde niet meer naar school. Ze voelde zich niet meer veilig. De leerkracht heeft haar 

zelfs een keer door de tunnel moeten brengen omdat er leerlingen stonden die haar wilden schoppen. 

Het incident op 16 oktober 2020 was de druppel.  

 

De leerkracht heeft de volgende opmerking gemaakt: “(naam ex-leerling) heeft haar kans gehad!” Deze 

leerkracht is echter nog niet eens bevoegd als docent. Het is het eerste jaar dat ze lesgeeft.  

 

De school heeft aangegeven dat het moeilijk of zelfs onmogelijk was voor (naam ex-leerling) om terug op 

school te komen. Er was namelijk geen veilige leeromgeving voor (naam ex-leerling). De school wilde van 

(naam ex-leerling) af.  
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III. Standpunt van verweerder 

In de klas van (naam ex-leerling) heerste al lange tijd een onwenselijke sfeer. De verhouding tussen de 

ouders was zo mogelijk net zo slecht als tussen de kinderen.  

Om de groepsdynamiek te verbeteren zijn er maatregelen genomen. De directeur heeft dit via socials 

schools op 18 september 2020 aan ouders gecommuniceerd.  

Een van de maatregelen is dat het (naam adviesinstituut) is ingeschakeld om de interactie tussen de 

leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de leerkrachten te observeren en in gesprek te gaan met 

leerlingen en leerkrachten. Deze observatie heeft op 30 september 2020 plaatsgevonden. Vervolgens 

heeft de directeur de voortgang inzake de begeleiding en het plan van aanpak op 5 en 23 oktober 2020 

aan de ouders gecommuniceerd. In het bericht van 23 oktober 2020 is tevens aangegeven dat er zowel 

groepsbegeleiding als individuele begeleiding plaats zal vinden. Ook de leerkrachten zullen begeleid 

worden.  

Na de herfstvakantie is gestart met het plan van aanpak. Dit heeft de directeur op 26 oktober 2020 

gecommuniceerd. Voorts heeft zij aan ouders op 30 oktober 2020 een bericht gestuurd over de voortgang 

van het plan van aanpak.  

De directie betreurt het dat de groepsdynamiek niet optimaal is, maar ziet ook het belang om dit aan te 

pakken. De stappen die gezet worden via het (naam adviesinstituut) dienen ervoor te zorgen dat de 

leerlingen in alle rust en veiligheid zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

De school reageert als volgt op de drie klachtonderdelen van klagers:  

 

Klacht 1: het melden dat (naam ex-leerling) niet meer welkom is op school. 

Klaagster heeft op 17 oktober 2020 (de eerste dag van de herfstvakantie) een brief gestuurd aan de school 

waarin ze mededeelt dat ze (naam ex-leerling) na de vakantie thuis houdt, totdat er een oplossing is 

gevonden in de vorm van een andere school. Op dinsdag 27 oktober 2020 heeft de directeur naar 

aanleiding van deze brief telefonisch contact gehad met klaagster. Tijdens dit gesprek heeft de directeur 

klaagster aangeboden om mee te zoeken naar een passende school. Klaagster gaf aan niet naar een 

katholieke school te willen, desondanks heeft de directeur toch contact gezocht met de directeuren van 

katholieke scholen in (plaatsnaam), die allen onder hetzelfde bevoegd gezag vallen. Tijdens datzelfde 

telefoongesprek heeft de directeur klaagster gemeld dat ze verplicht was om de leerplichtambtenaar in 

te schakelen, omdat (naam ex-leerling) vanaf dat moment een thuiszitter was. Klaagster begreep dit. Ook 

heeft de directeur aangeboden om huiswerk langs te brengen, zodat (naam ex-leerling) niet achter zou 

raken. Diezelfde dag is er dus telefonisch contact geweest met Leerplicht en heeft de leerkracht huiswerk 

thuis afgegeven.  

De directeur heeft klaagster geadviseerd om de scholen die ze zelf op het oog had actief te benaderen. 

De directeur heeft klaagster ook nog gevraagd of zij nog contact moest leggen met die scholen. Klaagster 

gaf aan het eerst zelf te willen proberen.  

Op vrijdag 30 oktober 2020 heeft de plaatsvervangend directeur telefonisch contact gehad met klaagster. 

Tijdens dit gesprek is aangegeven dat er voor (naam ex-leerling) eventueel plaats zou zijn op de *school 

te (plaatsnaam). Klaagster vond dit een prettig idee. Daarom heeft de directeur klaagster diezelfde 

middag gebeld om dit verder te bespreken. Klaagster gaf aan dat ze blij was met de inspanningen, want 

op de scholen die zij zelf had aangeschreven was geen plek voor (naam ex-leerling). Klaagster gaf aan dat 

ze op maandag 2 november 2020 contact zou opnemen met de *school. (naam ex-leerling) heeft op 6 

november 2020 vervolgens een dagdeel meegedraaid en is op 9 november 2020 op de *school gestart.  

Tijdens het telefoongesprek met de plaatsvervangend directeur op 30 oktober 2020 gaf klaagster aan dat 

(naam ex-leerling) gespannen werd zodra zij in de buurt van de school kwam. De plaatsvervangend 

directeur heeft toen gezegd dat hij het vervelend voor (naam ex-leerling) vindt dat zij een onveilige 

situatie op school ervaart. Hij stelde vervolgens voor de zoektocht te intensiveren als de kennismaking op 

de * school tot niets zou leiden, zodat (naam ex-leerling) zich snel weer op haar gemak zou voelen op een 

andere school. Hij heeft daarmee nooit de intentie gehad klaagster het idee te geven dat (naam ex-
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leerling) niet meer welkom was op school. (naam ex-leerling) blijft altijd welkom, maar de 

plaatsvervangend directeur begrijpt ook dat (naam ex-leerling) zich onprettig voelt in de klas. 

 

Klacht 2: het tolereren van bedreigingen waardoor de school geen veilige leeromgeving is voor leerlingen.  

Buiten het schoolplein heeft zich een vervelende situatie voorgedaan tussen een ouder en klaagster. De 

ouder heeft ongepaste uitingen gedaan jegens klaagster en (naam ex-leerling). Klagers hebben hiervan 

aangifte gedaan bij de politie.  

Toen de plaatsvervangend directeur ter ore kwam dat er een conflict was heeft hij diezelfde middag nog 

beide ouders op gesprek gehad in zijn kantoor. De plaatsvervangend directeur heeft beide ouders 

aangehoord en aangegeven dat dit gedrag ongepast is. Hij heeft de ouders erop gewezen dat zowel van  

de leerlingen als van de ouders verwacht wordt dat ze verstandige keuzes maken. Het is dus absoluut niet 

het geval dat dit gedrag getolereerd wordt door de school. De school staat juist voor een veilige 

leeromgeving, wat ook blijkt uit de ingezette interventies door het (naam adviesinstituut) en de 

verschillende soorten begeleiding. Het blijkt tevens uit het feit dat de plaatsvervangend directeur met 

beide ouders het gesprek is aangegaan.  

 

Klacht 3: de leerkracht heeft zich ongepast uitgelaten door te zeggen dat (naam ex-leerling) haar kans 

heeft gehad.  

De leerkracht is lesbevoegd. Zij heeft samen met haar duo-collega de eindverantwoordelijkheid voor de 

groep. De leerkracht heeft contact opgenomen met klaagster naar aanleiding van een incident waarbij 

(naam ex-leerling) een medeleerling had geschopt en geslagen. Tijdens het gesprek is het incident 

besproken en heeft de leerkracht verwoord dat veel leerlingen (naam ex-leerling) een kans geven om te 

laten zien dat het ook heel goed kan gaan in de klas. Leerlingen proberen onderling de problemen op een 

prettige manier op te lossen. Als (naam ex-leerling) vervolgens slaat en schopt kunnen andere leerlingen 

denken ‘(naam ex-leerling) heeft haar kans gehad’.  

De leerkrachten maken gebruik van Positive Behavior Support (PBS). Zij leren de leerlingen conflicten op 

een prettige manier op te lossen. Indien dit niet lukt helpen de leerkrachten daarbij. De leerkracht heeft 

naar aanleiding van voornoemd incident tegen (naam ex-leerling) gezegd: “zoals je het nu probeert op te 

lossen werkt niet, de oplossing moet van twee kanten komen. Op een gegeven moment kunnen de andere 

kinderen denken dat ze het niet meer op een prettige manier op willen lossen en dan zijn jouw kansen 

wel zo’n beetje verspeeld”. De leerkracht heeft hiermee geprobeerd (naam ex-leerling) tot het inzicht te 

laten komen dat slaan en schoppen niet de gewenste manier is om conflicten op te lossen.  

 

 

IV. Overwegingen van de Commissie 

Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting overweegt de Commissie als volgt. 

 

De Commissie stelt als uitgangspunt dat een school een veilige en vertrouwde omgeving moet zijn voor 

de leerlingen. Van een school mag daarom verwacht worden dat er voldoende aandacht wordt besteed 

aan het bieden van veiligheid. Het staat niet ter discussie dat sprake was van een onveilig schoolklimaat 

voor (naam ex-leerling). Verweerder stelt dat zij maatregelen heeft genomen om de situatie te 

verbeteren. De Commissie heeft de indruk gekregen dat al eerder duidelijk was dat er problemen waren 

en constateert dat verweerder veel eerder tot het treffen van maatregelen had moeten overgaan. Voor 

zover geklaagd wordt dat geen veilige schoolomgeving is geboden acht de Commissie de klacht dan ook 

gegrond.  

 

Voor wat betreft de klachtonderdelen zoals door klagers opgesomd oordeelt de Commissie als volgt.  

 

Ad 1: School heeft aangegeven dat ze (naam ex-leerling) niet meer terug willen.  
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Verweerder betwist dat zij zou hebben aangegeven dat (naam ex-leerling) niet meer welkom was. Zij stelt 

dat ze klagers steeds hebben laten weten dat (naam ex-leerling) altijd terug zou mogen komen, maar dat 

zij ook begrepen dat (naam ex-leerling) zich niet meer veilig voelde op de school.  

De Commissie stelt vast dat verweerder uit de brief van klaagster van 17 oktober 2020 heeft mogen 

afleiden dat klagers wilden dat (naam ex-leerling) naar een andere school zou gaan. Gelet op het onveilige 

schoolklimaat in de klas van (naam ex-leerling) had verweerder begrip voor deze beslissing en heeft zij 

klagers gerespecteerd in hun beslissing. Niet is komen vast te staan dat verweerder heeft aangegeven dat 

de school (naam ex-leerling) niet meer terug wilde. Het enkele feit dat verweerder klagers niet heeft 

proberen te overtuigen op de school te blijven betekent evenmin dat (naam ex-leerling) niet langer 

welkom was.  

De klacht is ongegrond.  

 

Ad 2: De school tolereert bedreigingen en biedt leerlingen daardoor geen veilige leeromgeving. 

Het bieden van een veilig pedagogisch klimaat is van groot belang op een school. Klager stelt dat hieraan 

niet voldaan is nu de school niet voldoende heeft opgetreden na de door de ouder gedane bedreigingen 

op het schoolplein. Verweerder stelt daarentegen dat het incident zich buiten schooltijd heeft afgespeeld 

en zij juist heeft gehandeld door in gesprek te gaan met de betreffende ouders.  

De Commissie stelt vast dat niet ter discussie staat dat er reeds lange tijd geen goede sfeer was in de klas. 

Er werd niet tot leren gekomen en leerlingen voelden zich niet veilig. Tevens staat vast dat de 

verhoudingen tussen ouders ook niet goed waren, en zelfs verslechterden, door alle spanningen en 

conflicten in de klas. Het conflict tussen klaagster en de ouder was hiervan een voorbeeld, en een direct 

gevolg van een incident tussen hun kinderen in de klas. De school had een grotere rol kunnen spelen in 

het voorkomen van escalaties tussen de ouders door veel eerder in te zetten op begeleiding in de klas. 

Door pas in het begin van het nieuwe schooljaar ondersteuning in te zetten is de school tekort geschoten 

in het bieden van veiligheid in en rondom de klas.  

De klacht is gegrond.  

 

Ad 3: De leerkracht heeft zich ongepast uitgelaten door te zeggen dat (naam ex-leerling) haar kans heeft 

gehad. 

Klaagster heeft tijdens de zitting aangegeven dat de toelichting in het verweerschrift de opmerking van 

de leerkracht in een ander licht plaatst. Zij begrijpt nu wat de leerkracht heeft willen zeggen en laat deze 

klacht derhalve vallen.  

 

 

V. Het oordeel van de Commissie 

De klacht is gegrond voor wat betreft het niet bieden van een veilige schoolomgeving. Voor het overige is 

de klacht ongegrond.  

 

 

VI. Advies aan het bevoegd gezag 

Als problemen zich aandienen in een klas moet zo snel mogelijk een aanvang gemaakt worden met 

maatregelen. De school dient dan meteen de problemen onder ogen te zien en daartegen op te treden. 

Daardoor kan de school het vertrouwen van ouders en kinderen winnen in de gekozen aanpak en de kans 

op escalaties worden verlaagd. 

 

 

Aldus gegeven op 7 december 2020 door mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, drs. W. van der Linden – Stallinga, 

de heer M.J.M. Maas, in tegenwoordigheid van mw. mr. N. Anjema-de Oliveira Costa, secretaris. 

 
 


