
 

 

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS 

 

Onderwijs en begeleiding tijdens de tweede landelijke schoolsluiting en klachtbehandeling. Klacht 

deels gegrond. 

De Commissie overweegt dat de school een grote mate van beleidsvrijheid toekomt bij het inrichten 

van het onderwijs en dat dit ook geldt voor de aanpak tijdens de (tweede) lockdown. De Commissie 

toetst terughoudend. De Commissie stelt vast dat de school in het algemeen haar best heeft gedaan 

op een goede manier (afstands)onderwijs te verzorgen, maar dat dat niet wegneemt dat er aandacht 

moet blijven voor wat de individuele leerling nodig heeft. De Commissie komt tot het oordeel dat 

de school de dochter van klaagster in strijd met het eigen beleid geen mogelijkheid heeft geboden 

onderwijs op school te volgen. De school is tekortgeschoten in het “ken je kinderen”. 

Klachtonderdeel gegrond. 

Klaagster heeft haar ontevredenheid geuit na het rapport van haar dochter in maart 2021. Naar 

aanleiding hiervan heeft een gesprek plaatsgevonden met de vertrouwenspersoon, de intern 

begeleider en klaagster. Klaagster heeft in juni 2021 ook nog een gesprek gehad met de bestuurder, 

de schooldirecteur en de leerkracht. De Commissie overweegt dat de school, gelet op de twee 

gevoerde gesprekken, juist heeft ingespeeld op de onvrede van klaagster. De Commissie overweegt 

voorts dat het niet ongebruikelijk is dat een leerling bij een rapportgesprek aanwezig is. Bij een 

bespreking over onvrede is dit wellicht minder voor de hand liggend, maar in dit geval begrijpelijk 

omdat de leerling als enige kon verklaren hoe zij met het thuisonderwijs is omgegaan. 

Klachtonderdeel ongegrond. 

 

 

Advies 2021/064 

 

Aan het bestuur van * te * (hierna: het bevoegd gezag)  

 

inzake  

 

de klacht van mevrouw * (hierna: klaagster). Klaagster is de moeder van *, ten tijde van de hoorzitting 

op 7 juli 2021 twaalf jaar oud en leerling van groep 7-b van basisschool * in * (hierna: de school). 

 

 

I  Verloop van de klachtenprocedure 

De Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (hierna: de Commissie) heeft 

van klaagster op 11 mei 2021 een klachtenformulier ontvangen. Vervolgens heeft de Commissie op 23 

mei 2021 en 14 juni 2021 van klaagster een aanvulling op de klacht ontvangen. 

De klacht is gericht tegen mevrouw *, leerkracht van groep 7-b van de school (hierna: de leerkracht) 

en mevrouw *, directeur van de school (hierna: de directeur). 

Het verweerschrift van de school heeft de Commissie op 15 juni 2021 ontvangen. 

Op 7 juli 2021 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden, vanwege de Covid-pandemie via 

beeldbellen. Klaagster was daarbij vergezeld van de heer *, haar ondersteuner (hierna: de 



ondersteuner). Ook de leerling, *, heeft deelgenomen aan de zitting. Namens verweerder hebben de 

directeur, de leerkracht en de heer *, directeur  van het bevoegd gezag (hierna: de bestuurder) hieraan 

deelgenomen. 

Hoewel het verweerschrift tijdig aan klaagster was gezonden, heeft klaagster ter zitting gemeld dat zij 

daarvan geen kennis had kunnen nemen. Gelet daarop is klaagster in de gelegenheid gesteld daar na 

de zitting schriftelijk op te reageren. Op 15 juli 2021 heeft de Commissie de repliek namens klaagster 

ontvangen. Op 22 juli 2021 heeft de Commissie de dupliek van verweerster ontvangen. 

 

 

II  Het standpunt van klaagster 

De directe aanleiding van de klacht is het rapport van * van 16 maart 2021 met tegenvallende 

resultaten, aldus klaagster. Die zijn in de visie van klaagster  veroorzaakt door het gebrek aan onderwijs 

en begeleiding van de school tijdens de tweede lockdown. Volgens klaagster heeft de school tijdens 

deze lockdown geen les en geen huiswerk gegeven en * niet begeleid bij het schoolwerk. Zonder de 

noodzakelijke uitleg kon * het huiswerk niet maken. De school wist dat * in die periode alleen thuis 

was en het online onderwijs op haar telefoon moest volgen.  

Klaagster wil een betere toekomst voor * dan zijzelf heeft gehad. Zij is teleurgesteld, omdat de school 

haar niet wil helpen om het eindrapport van * te verbeteren en de leerkracht niet bereid was extra 

werk te geven en/of haar daarin te ondersteunen.  

Vanwege haar ontevredenheid gaat klaagster op zoek naar een andere school. De school werkt dit 

volgens klaagster tegen door slecht over haar en * te spreken. Ook beantwoordt de school haar e-

mails over haar klacht niet. 

Bovendien is klaagster boos over de manier waarop de school het gesprek van 14 juni 2021 met de 

bestuurder, de directeur, de leerkracht, klaagster en * heeft gevoerd. Onder druk van de school moest 

* bij het gesprek zijn en kreeg klaagster het gevoel dat * en zij tegen elkaar opgezet werden. 

De klacht bestaat kort samengevat uit de volgende onderdelen: 

1. De school heeft tijdens de tweede lockdown geen les, geen huiswerk en geen begeleiding 

gegeven.  

2. De school heeft de e-mails van klaagster over de klacht niet beantwoord. 

 

 

III  Het standpunt van verweerster 

Verweerster meent dat de klachten van klaagster ongegrond zijn. 

 

Ad 1:  Les, huiswerk en begeleiding tijdens tweede lockdown 

Tijdens de tweede lockdown is aan de leerlingen online thuisonderwijs geboden. Alleen kwetsbare 

kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen konden naar school komen als ouders hun 

kind daarvoor aanmeldden. * was daarvoor niet aangemeld. De leerkracht van * heeft haar online 

lessen als volgt gegeven: drie (en later vier) vakken per dag behandeld, de dagelijkse vraag van de dag, 

de bijna dagelijkse instructiefilmpjes, iedere zondag de weekplanning en iedere maandag het overzicht 

van extra instructies waarvoor de leerlingen zich konden inschrijven. * heeft op rekenen na hetzelfde 

werk gekregen als haar klasgenoten. Op verzoek van klaagster is er in die periode een extra rekenboek 

meegegeven en zijn er sites aan haar doorgegeven om te oefenen met *. Daarnaast heeft de leerkracht 

dagelijks instructie gegeven of verstuurd via het ouderportaal van Social Schools. Ook heeft zij met 

regelmaat * verwezen naar de juiste sites, een spraakbericht gestuurd en/of haar op weg geholpen 

met haar schoolwerk. 

 
  



Ad 2: Reactie op klacht 

Klaagster heeft tijdens de tweede lockdown aangegeven blij te zijn met het werk dat de leerkracht 

biedt. Pas op het moment van het rapport van 16 maart 2021 heeft  klaagster haar onvrede geuit, met 

name wat betreft de resultaten van *. Klaagster wordt boos, heeft geen vertrouwen meer in de school 

en wil * overplaatsen naar een andere school. Klaagster heeft geen klacht ingediend bij de school of 

het bevoegd gezag. Nadat klaagster haar ontevredenheid had geuit zijn de school en het bevoegd 

gezag met klaagster in gesprek gegaan op 13 april en 14 juni 2021.  

Volgens verweerster heeft de school * op de juiste manier begeleid, zoals inzake het rekenen en in de 

schakelklas. De door klaagster benaderde basisschool * zegt in het gesprek met de leerkracht niet 

dezelfde begeleiding als de school te kunnen bieden. In het gesprek van 13 april 2021 met de 

vertrouwenspersoon, de intern begeleider en klaagster wordt afgesproken dat er nog een extra 

(reken)boek wordt meegegeven en de vertrouwenspersoon gesprekjes met * zal voeren. In het 

gesprek van 14 juni 2021 met de bestuurder, de directeur, de leerkracht, klaagster en * blijkt dat 

klaagster meer verwacht dan school kan bieden. De opzet in de beide gesprekken en de aanpak waren 

gericht om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De school vindt dat zij integer en professioneel 

heeft gehandeld. In de beleving van de school legt klaagster de lat te hoog voor * en de school maakt 

zich daar zorgen over. 

 

IV  Overwegingen van de Commissie 

Het gaat om de volgende klachtonderdelen: 

1. Onderwijs en begeleiding van * tijdens de tweede landelijke schoolsluiting (lockdown) van 15 

december 2020 tot 8 februari 2021. 

2. Reactie op klacht. 

Uit het dossier en wat partijen over en weer op de zitting hebben gezegd is het de Commissie duidelijk 

geworden dat de standpunten van partijen ver uit elkaar (zijn blijven) liggen. 

De Commissie overweegt hierover als volgt. 

De Commissie benadrukt dat de school een grote mate van beleidsvrijheid toekomt bij het inrichten 

van het onderwijs en dat dit ook geldt voor de aanpak tijdens de (tweede) lockdown. Dat maakt dat 

de Commissie zich bij haar oordeel terughoudend moet opstellen en slechts toetst of de school in 

redelijkheid tot de gegeven vorm van onderwijs en begeleiding  heeft kunnen komen. 

In dit kader stelt de Commissie vast dat de school in het algemeen haar best heeft gedaan om op een 

goede manier (afstands)onderwijs te verzorgen, maar dat dat niet wegneemt dat er aandacht moet 

blijven voor wat de individuele leerling nodig heeft. 

 

Klachtonderdeel 1: Onderwijs en begeleiding 

a): Kwetsbaarheid en cruciaal beroep 

De school had als beleid om tijdens de (tweede) lockdown kwetsbare kinderen en kinderen van ouders 

met cruciale beroepen op school onderwijs te geven. De school heeft gewacht tot kinderen hiervoor 

werden aangemeld. De overige kinderen kregen online les.  

Alleen al gelet op de leerachterstand van *, zoals genoemd in het Onderwijsperpectief (OPP), en haar 

schoolgeschiedenis (vluchteling, AZC, schakelklas, doubleren) had * volgens het beleid van verweerster 

in aanmerking moeten komen voor onderwijs op school. Daar komt nog bij dat klaagster een cruciaal 

beroep in de zorg had en * vaak alleen thuis was. Tijdens de zitting heeft verweerster erkend dat * 

volgens het beleid in aanmerking had moeten komen voor onderwijs op school tijdens de tweede 

lockdown. Niet duidelijk is geworden op welke wijze verweerster dit beleid bekend heeft gemaakt bij 

de ouders. Mede gelet op het grote belang van onderwijs op school voor kwetsbare kinderen en 

kinderen van ouders met cruciale beroepen, is de Commissie van oordeel dat verweerster niet in 

redelijkheid heeft kunnen beslissen te wachten welke leerlingen hiervoor werden aangemeld. 

Verweerster had zelf moeten onderzoeken welke leerlingen op grond van dit beleid in aanmerking 



komen voor onderwijs op school tijdens de lockdown. Door dit na te laten heeft * ten onrechte geen 

onderwijs op school genoten tijdens de tweede lockdown.  

b): Materiële voorwaarden online onderwijs 

Bovendien heeft de school onvoldoende ingespeeld op de materiële voorwaarden voor 

thuisonderwijs. Voor online onderwijs is van belang dat leerlingen over de juiste apparatuur 

beschikken. De leerkracht had kunnen weten dat * tijdens de tweede lockdown alleen de beschikking 

had over een mobiele telefoon (en niet zoals tijdens de eerste lockdown over een vanuit de school 

verstrekt chromebook). Ook had de leerkracht dienen na te gaan wat de reden was dat * haar huiswerk 

niet maakte (zij kon geen huiswerk maken op haar telefoon). De Commissie is van oordeel 

dat  verweerster niet in redelijkheid heeft kunnen beslissen online onderwijs te geven, zonder na te 

gaan of alle leerlingen hiervoor over de juiste apparatuur beschikten. Verweerster is hierbij in gebreke 

gebleven. Zij had dit moeten onderzoeken en ook in de tweede lockdown aan * een chromebook ter 

beschikking moeten stellen. 

c): Instructie 

De school heeft voldoende gemotiveerd dat de leerkracht dagelijks instructies heeft gegeven of 

verstuurd via het ouderportaal van Social Schools, beschikbaar was voor nadere uitleg en * heeft 

gewezen op websites (om te oefenen).  

Dat de resultaten van * in de ogen van klaagster tegenvielen kan ook te maken hebben met de hoge 

verwachtingen van klaagster. Maar ook hier is het verwijt  dat de school onvoldoende de vinger aan 

de pols heeft gehouden in hoeverre * in die twee maanden thuisonderwijs haar huiswerk maakte, het 

onderwijs volgde en voldoende deed met de gegeven instructie. Gebleken is immers dat * veelvuldig 

afwezig was tijdens het online onderwijs en haar huiswerk niet maakte.   

Kortom, de school is tekortgeschoten in “Ken je kinderen.” Alles overziend is dit klachtonderdeel dan 

ook gegrond. 

 

Klachtonderdeel 2: Klachtbehandeling 

Klaagster heeft haar ontevredenheid geuit na het rapport van 16 maart 2021. Op 13 april 2021 heeft 

een gesprek plaatsgevonden met de vertrouwenspersoon, de interne begeleider en klaagster. Naar 

aanleiding van dat gesprek en na de meivakantie 2021 heeft klaagster van de school extra 

(reken)boeken gekregen om met * te oefenen. Vervolgens heeft op 14 juni 2021 een gesprek met de 

bestuurder, de schooldirecteur, de leerkracht, klaagster en * plaatsgevonden. Volgens klaagster is er 

in dit laatste gesprek niet gezocht naar een oplossing, maar is er een wig gedreven tussen haar en haar 

kind. 

Klaagster heeft geen officiële klacht op schoolniveau ingediend, maar wel haar onvrede geuit. Op 11 

mei 2021 heeft zij een klacht ingediend bij de Commissie. De Commissie is van oordeel dat de school 

adequaat heeft gereageerd na de uiting van onvrede van klaagster met het gesprek van 13 april 2021 

en nadat klaagster een klacht (ook tegen het bestuur) heeft ingediend met het gesprek van 14 juni 

2021. 

In reactie op het verwijt van klaagster dat * onder druk van de school bij het gesprek van 14 juni 2021 

aanwezig moest zijn, merkt de Commissie op dat het niet ongebruikelijk is dat kinderen van haar 

leeftijd aanwezig zijn bij bijvoorbeeld rapportbesprekingen. Bij de bespreking van onvrede over het 

onderwijs is dit wellicht minder voor de hand liggend, maar in dit geval begrijpelijk. * was immers de 

enige die kon vertellen hoe zij met het thuisonderwijs is omgegaan omdat zij alleen thuis was. Niet 

voor niets heeft zij op verzoek van klaagster ook deelgenomen aan de hoorzitting. 

Dit klachtonderdeel is dan ook ongegrond. 

Wel ziet de Commissie aanleiding voor het doen van een aanbeveling, omdat gebleken is dat partijen 

elkaar niet altijd goed hebben begrepen.  

 

 
  



V  Oordeel over de gegrondheid van de klacht 

Klachtonderdeel 1 is gegrond. Klachtonderdeel 2 is ongegrond. 

 

 

VI  Aanbeveling aan het bevoegd gezag 

De Commissie beveelt het bevoegd gezag aan om, als er problemen te verwachten zijn in de 

communicatie c.q. de verwachtingen en er een mogelijke taalachterstand speelt, extra aandacht te 

besteden aan het nagaan of partijen elkaar goed hebben begrepen, al dan niet met bijstand van een 

tolk. 

 

 

Aldus gegeven op 7 juli 2021 door mr. C.M. van der Bas, voorzitter, M.A.H. Hermens en  

mr. W.G.G.M. van Holsteijn, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. van Veen als secretaris.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


