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Onvoldoende onderwijs en begeleiding tijdens ziekte en landelijke lockdown, nalatigheden in 

onderwijs en begeleiding en gebrekkige communicatie. Klacht deels gegrond. 

De klacht valt in drie onderdelen uiteen: er is onvoldoende onderwijs en begeleiding geweest tijdens 

de ziekte van de mentor en de tweede landelijke lockdown, nalatigheden in onderwijs en 

begeleiding en gebrekkige communicatie.  

Klaagster stelt dat de school onvoldoende onderwijs en begeleiding heeft geboden in de periode dat 

de mentor van haar zoon ziek was en in de periode van de tweede landelijke lockdown. De school 

stelt dat zij alles gedaan heeft wat in haar macht lag en gelet op de bijzondere situatie van haar 

verwacht mocht worden. De Commissie is van oordeel dat de school zowel in de periode van ziekte 

van de mentor als in de tweede lockdown tekort is geschoten in het bieden van onderwijs en 

begeleiding, zeker gelet op het feit dat het gaat om een leerling in het speciaal onderwijs. Van de 

school mag derhalve meer begeleiding en een actieve houding ten aanzien van aanmelding voor de 

noodopvang van leerlingen op de school. 

De nalatigheden in het onderwijs zien op het door een invaller laten voeren van een rapportgesprek, 

het ontbreken van een handelingsplan en het naar huis sturen van de zoon van klaagster. Dit 

klachtonderdeel, is met uitzondering van het laten voeren van een rapportgesprek door een invaller, 

ongegrond.  

De Commissie constateert dat er veel gecommuniceerd is door partijen, hoewel de communicatie 

na het uitvallen de van de mentor beperkt was tot het communiceren over de weektaak. Van een 

gebrekkige communicatie kan, naar oordeel van de Commissie, niet worden gesproken. 

 

 

Klachtnummer 2021/091 

 

 

Advies aan: 

 

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

 

inzake  

 

de klacht van mevrouw * (verder: klaagster), moeder van *, 12 jaar oud (verder: *), leerling van het * 

te * (verder: de school). 

 

 

I.  Verloop van de klachtenprocedure 

 

De Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (verder te noemen: de 

Commissie) heeft de klacht op 10 juni 2021 ontvangen. De klacht is gericht tegen de school en het 

bevoegd gezag (verder gezamenlijk te noemen: verweerders).  

 

Op 13 juli 2021 heeft de gemachtigde van de school en het bevoegd gezag, mevrouw mr.  J.W. Janse-

Velema van Verus (verder: de gemachtigde) namens verweerders schriftelijk gereageerd op de klacht. 

 



2 
 

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

online hoorzitting behandeld op 7 september 2021.  

 

De Commissie heeft tijdens deze online hoorzitting de navolgende personen gehoord: 

- klaagster; 

- mevrouw *, voorzitter van het College van Bestuur van het bevoegd gezag (verder: de voorzitter 

CvB); 

- de heer *, directeur van de school (verder: de directeur); 

- de gemachtigde. 

 

Ter zitting heeft de Commissie klaagster in de gelegenheid gesteld om na de zitting het door haar 

genoemde e-mailbericht van 27 november 2020 over het uitvallen van de leerkracht aan de Commissie 

toe te sturen. Op 13 september 2021 heeft de Commissie stukken van klaagster ontvangen, maar niet 

het gestelde e-mailbericht. Ter zitting zijn verweerders eveneens in de gelegenheid gesteld nadere 

stukken in te brengen met betrekking tot de informatie zoals verstrekt aan klaagster over de online en 

fysieke lessen. Op 13 september 2021 heeft de Commissie een brief van verweerders ontvangen 

waarin verweerders hebben verwezen naar reeds eerder toegezonden bijlagen en drie roosters over 

de periode 18 januari 2021 tot en met 4 juni 2021 zijn gevoegd. Partijen zijn over en weer in de 

gelegenheid gesteld tot 21 september 2021 te reageren op de na de zitting overgelegde stukken. 

Hiervan hebben partijen geen gebruik gemaakt. 

 

II. Standpunt van klaagster 

 

Van klaagster zijn een klaagschrift, een ingevuld vragenformulier en een aanvulling op het 

vragenformulier, in de vorm van een puntsgewijs overzicht van de klachten, ontvangen.  

 

Ter zitting heeft klaagster bevestigd dat haar klacht bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. onvoldoende onderwijs en begeleiding door ziekte leerkracht/mentor en tijdens de tweede 

landelijke schoolsluiting (lockdown); 

2. nalatigheden onderwijs en begeleiding; 

3. gebrekkige communicatie. 

 

Klaagster heeft de klachtonderdelen als volgt toegelicht.  

 

Ad 1: 

* zat vanaf 20 november 2020 tot en met de kerstvakantie van 2020 omdat zijn mentor ziek was en de 

school heeft hier geen oplossing voor heeft geboden. De leerlingen uit de klas van * hebben ruim vier 

weken geen school gehad - ook geen noodopvang -, alleen hooguit 20 minuten online les per dag. 

Vervolgens is de school gesloten als gevolg van de landelijke lockdown per 16 december 2020 tot 7 

juni 2021. Klaagster stelt dat * in de periode van de lockdown recht heeft op noodopvang op school in 

verband met haar cruciale beroep als eerste hulp verpleegkundige. De school heeft dit echter niet aan 

klaagster aangeboden, klaagster heeft hier zelf achteraan moeten zitten en uiteindelijk heeft klaagster 

bewerkstelligd dat * drie ochtenden in de week naar school mocht. Dit werd al snel teruggebracht tot 

twee ochtenden per week. Buiten de twee ochtenden op school is er geen ondersteuning geweest en 

werd alleen de weektaak aan * toegezonden. Ook was er daarnaast geen online onderwijs.  

 

Ad 2: 

Klaagster stelt voorts dat er geen handelingsplan gemaakt is voor *. Verder was het rapportgesprek in 

het voorjaar van 2021 met een invaller die niet wist van de voortgang van * en die evenmin de CITO-

uitslagen beschikbaar had die zouden worden besproken. Iedereen doet maar wat. De ochtenden dat 
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* naar school mocht zijn vervolgens meermaals afgezegd in verband met weersomstandigheden en 

studiedagen. Klaagster beklaagt zich ook over het feit dat * meerdere keren naar huis is gestuurd 

omdat hij zijn werk af had en dat op de vraag of er geen ander werk gegeven kon worden, is 

geantwoord dat dit niet mogelijk is.  * wordt geregeld naar huis gestuurd en bereikt daarmee wat hij 

wil en daaraan worden geen consequenties verbonden door de school. 

 

Ad 3: 

De communicatie laat te wensen over. De school heeft geen geregelde updates gezonden, geen 

nieuwsbrieven, geen contact en geen pogingen om ouders op de hoogte te houden. 

 

 

III.  Standpunt van verweerders 

 

De gemachtigde heeft bij schrijven van 13 juli 2021, zowel namens het bestuur als namens de school, 

gereageerd op de klachten van klaagster. Er is puntsgewijs gereageerd op de klacht, waarbij de 

gemachtigde een aantal onderwerpen samen heeft gevoegd voor de beantwoording. 

 

Ad 1: 

* is van augustus 2020 tot medio januari 2021 begeleid door mevrouw * (verder: de mentor). Zij heeft 

tot 7 december 2020 volledig live lessen verzorgd en daarna gedurende 1 uur per dag online lessen 

gegeven. De mentor is in verband met ziekte vanaf medio januari 2021 de rest van het schooljaar 

uitgevallen. Vervanging van de mentor kon pas in april 2021 worden gerealiseerd. In de tussenliggende 

periode hebben andere docenten de rol van de mentor overgenomen. Vanaf 16 december 2020 ging 

de landelijke lockdown in. De school kan zich niet vinden in het standpunt van klaagster dat er 

onvoldoende lesuren zijn aangeboden en er geen mogelijkheid van noodopvang is geboden. De school 

was gedurende de tweede lockdown open voor kwetsbare leerlingen. De opvang kon worden 

aangevraagd, dat heeft klaagster niet gedaan. Voor klaagster was het, zo blijkt uit haar e-mailberichten, 

geen probleem wanneer haar zoon alleen naar school en naar huis ging. Ook ouders met een cruciaal 

beroep konden opvang aanvragen bij de school. De boeken en weektaken zijn opgehaald en de mentor 

heeft iedere dag op een vast moment een uur lang online lesgegeven. Daarnaast was de mentor 

(beperkt) per mail en app beschikbaar voor vragen en individuele begeleiding. De ouders zijn middels 

drie e-mailberichten op de hoogte gesteld. Ook na de kerstvakantie is conform deze werkwijze 

gehandeld door de school, totdat de mentor in de vijfde schoolweek volledig is uitgevallen en duidelijk 

is geworden dat dit lang zou duren. Hierover zijn de ouders op 5 februari 2021 geïnformeerd. De klas 

is nadien verdeeld over twee docenten die samen drie klassen bedienden. Vanaf de opheffing van de 

landelijke lockdown per 7 juni 2021 heeft de klas weer een volledig rooster gedraaid met een vaste 

mentor. De hervatting is feitelijk gestart omdat op 7 en 8 juni 2021 de geplande studiedagen 

plaatsvonden. 

 

Ad 2: 

Het standpunt van klaagster dat de school niets heeft gedaan met de door haar aangedragen 

mankementen heeft de school weerlegd met de opmerking dat klaagster geen mankementen kenbaar 

heeft gemaakt.  

 

Dat klaagster in het voorjaar van 2021 een rapportgesprek heeft moeten voeren met een nieuwe 

leerkracht die niet goed op de hoogte was van de voortgang van * was onhandig. De school stelt dat 

dit echter wel dient te worden bezien in de zeer bijzondere situatie van het schooljaar, waarin diverse 

docenten uitvielen en werkzaamheden soms per week en per dag moesten worden aangepast aan de 

omstandigheden. Voorts heeft de school het voorval intern besproken en is de afspraak gemaakt dat 
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nieuwbenoemde leerkrachten niet meer alleen de oudergesprekken voeren en dit altijd onder 

supervisie van een ervaren leerkracht zal plaatsvinden. 

 

De school heeft naar beste kunnen de in het OPP beschreven aanpak uitgevoerd. De aanpak is door 

alle mentoren en de gedragswetenschapper goed overgedragen. De mentoren hebben zich goed 

ingelezen en naar beste vermogen gehandeld. Daarnaast is er extra ondersteuning geboden, in de 

vorm van de Jeugdcoach op school per 9 november 2020. Het heeft, zo stelt de school, uiteraard de 

voorkeur om met één vaste mentor gedurende het gehele schooljaar te kunnen werken. Gelet op de 

bijzondere omstandigheden is dit echter anders gelopen. De school begrijpt dat klaagster dit graag 

anders had gezien, maar gelet op de bijzondere omstandigheden waarmee de school zich 

geconfronteerd zag heeft zij naar beste kunnen voor een oplossing gezorgd. De school herkent zich 

dan ook niet in het beeld dat door klaagster wordt geschetst en dit beeld wordt zelfs als onterecht 

ervaren, rekening houdende met de bijzondere omstandigheden en met de maatregelen van 

overheidswege opgelegd. 

 

* is in twee gevallen eerder naar huis gestuurd omdat hij zijn werk af had en er geen ander schoolwerk 

aangeboden kon worden, terwijl andere leerlingen nog aan het werk waren. Deze leerlingen zouden 

door * van hun werk kunnen worden afgeleid als hij op school zou blijven. 

 

Ad 3: 

De communicatie met de ouder/verzorgers van de leerlingen verloopt via de mentor. De mentor heeft 

intensief contact met de ouders en begeleidt de leerling. * is van augustus 2020 tot medio januari 2021 

begeleid door de mentor. Daarna hebben andere docenten de rol van de mentor overgenomen en 

hebben zij de communicatie met klaagster verzorgd. Uit de e-mailberichten en contacten blijkt dat de 

communicatie van de mentoren met klaagster het gehele schooljaar goed is geweest. Er heeft een 

zorgvuldige uitwisseling tussen de docenten plaatsgevonden over hoe het met * ging en daarover werd 

met klaagster gesproken. De school stelt zich op het standpunt dat door de docenten snel en goed 

werd gecommuniceerd met klaagster en kan zich niet vinden in het standpunt van klaagster dat dit 

rommelig bij haar is overgekomen. De enige aanleiding voor de moeizame communicatie die de 

directeur en het bestuur zien is de uitval van de vaste mentor van *. De school heeft echter alles in het 

werk gesteld om zo snel mogelijk te voorzien in een nieuwe vaste mentor voor de groep van *. Dat 

klaagster enkele algemene berichten heeft gemist wordt door verweerders erkend. Dit bleek 

veroorzaakt te zijn door een fout in het e-mailadres van klaagster. Nadat klaagster dit opmerkte is er 

door de school direct actie ondernomen, waarna het juiste e-mailadres in de centrale administratie is 

opgenomen. Klaagster is echter voortdurend geïnformeerd door de mentor, waardoor zij veel 

informatie, zo niet alle informatie, heeft verkregen. Klaagster heeft nimmer kenbaar gemaakt 

informatie te missen. 

 

 

IV. Overwegingen van de Commissie 

 

De Commissie merkt in zijn algemeenheid op dat de gevolgen van de coronapandemie een ongekende 

situatie voor scholen, leerlingen en ouders heeft meegebracht. Van betrokkenen is daarbij veel 

verwacht. 

 

Op grond van het dossier, hetgeen aan de orde is geweest tijdens de hoorzitting en daarbij over en 

weer is verklaard, komt de Commissie tot het volgende oordeel.  
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Ad 1: 

Onderwijs en begeleiding van * vanaf 23 november 2020 tot aan de tweede landelijke schoolsluiting 

per 16 december 2020. 

Klaagster stelt dat * vanaf 23 november 2020 thuis zit en online onderwijs krijgt, terwijl de school stelt 

dat de leerkracht pas op 7 december 2020 is uitgevallen als gevolg waarvan de klas van * thuis is komen 

te zitten. Klaagster is in de gelegenheid gesteld het door haar genoemde e-mailbericht van 27 

november 2020 oer de ingangsdatum van de uitval van de leerkracht/mentor aan de Commissie te 

sturen. Klaagster heeft bij e-mailbericht van 13 september 2020 echter andere stukken ingestuurd 

waaruit de Commissie slechts kan afleiden dat het voornemen bestond ook in de betwiste periode het 

onderwijs fysiek te laten plaatsvinden. 

De Commissie kan daarom niet anders dan afgaan op de informatie zijdens de school, waaruit volgt 

dat de leerkracht per 7 december 2020 ziek is gemeld en tot die tijd fysiek onderwijs heeft gegeven. 

Vanaf haar ziekmelding heeft de mentor/leerkracht een uur (volgens klaagster was dit in de praktijk 

zelfs maar 20 minuten) per dag online onderwijs gegeven. De Commissie is van oordeel dat - buiten 

periodes van schoolsluiting vanwege de Covidpandemie – (hooguit) een uur online onderwijs per dag 

(veel) te weinig is. De Commissie begrijpt de stellingname van de school dat zij, mede gelet op het 

prangende tekort aan leerkrachten, in eerste instantie heeft willen wachten op het herstel van de 

leerkracht alvorens een vacature open te stellen. De Commissie is evenwel van mening dat, zeker gelet 

op het feit dat het gaat om een leerling in het  speciaal onderwijs, van de school meer begeleiding 

verwacht mag worden en dat de school  bij gebrek aan vervangende leerkrachten  de ‘pijn’ meer had 

kunnen en moeten verdelen over  de klassen.  Dit klachtonderdeel is derhalve gegrond. 

 

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

De Commissie benadrukt dat een 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 

dient zich daarom bij haar oordeel terughoudend op te stellen en toetst slechts marginaal. Dit wil 

zeggen dat de Commissie alleen toetst of de school in redelijkheid tot de gegeven vorm van onderwijs 

en begeleiding heeft kunnen komen.  

 

De Commissie stelt vast dat de school een beleid heeft ontwikkeld ten aanzien van het geven van 

afstandsonderwijs en dat de school haar best heeft gedaan om dit op een juiste manier te verzorgen. 

De school bood voorts de mogelijkheid tot onderwijs op school gedurende enkele ochtenden per week 

voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders met cruciale beroepen. * heeft echter pas vanaf 

22 januari 2021 gedurende drie en later twee ochtenden per week onderwijs op school genoten, terwijl 

klaagster een zogenoemd cruciaal beroep heeft. De school stelt dat ouders is bericht dat zij zich 

hiervoor konden aanmelden, maar klaagster weerspreekt enig bericht hierover te hebben ontvangen. 

Het is de Commissie opgevallen dat het beleid met betrekking tot de inrichting van de noodopvang 

tijdens de tweede lockdown onvoldoende en niet helder is gecommuniceerd. Bovendien is door 

verweerders erkend dat informatie van de school op bestuursniveau klaagster niet heeft bereikt door 

een fout van school in het e-mailadres van klaagster. 

Mede gelet op de kwetsbare leerlingenpopulatie van de school is de Commissie van oordeel dat de 

school niet in redelijkheid heeft kunnen beslissen te wachten welke leerlingen aangemeld zouden 

worden voor de noodopvang. De school had, naar het oordeel van de Commissie, zelf moeten 

onderzoeken welke leerlingen op grond van het door de school ontwikkelde beleid in aanmerking 

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

gedurende de periode van 16 december 2020 tot en met 22 januari 2021 geen onderwijs op school 

genoten. 

 

Ook ten aanzien van de mogelijkheid tot het stellen van vragen buiten de lesuren op school heeft de 

school een afwachtende attitude gehanteerd. Het initiatief lag bij de leerlingen, zonder dat sprake was 
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van vragenuurtjes of andere structuren. De Commissie is van oordeel dat, zeker in het geval van 

speciaal onderwijs, verwacht mag worden dat de school de mogelijkheid tot het stellen van vragen zou 

hebben ingebed en gestructureerd, bij voorbeeld in de vorm van een vragenuur, waarbij de leerling 

erop kon vertrouwen dat de leerkracht aanwezig was. Dit klachtonderdeel is derhalve gegrond. 

 

Ad 2: 

Rapportgesprek door invaller 

De Commissie stelt vast dat de school heeft erkend dat een nieuwe docent in het voorjaar vn 221 het 

voortgangs-/rapportgesprek met klaagster heeft gevoerd en dat zij zich betitelde als invaller. De school 

heeft tevens erkend dat deze docent tijdens dat gesprek niet op de hoogte was van de voortgang van 

* en niet beschikte over zijn resultaten e dat dit onhandig is geweest. Intern is nu de afspraak gemaakt 

dat er in dergelijke gevallen voortaan een ervaren leerkracht aanwezig is. De Commissie acht, gelet op 

het vorenstaande, de klacht op dit onderdeel gegrond. 

 

Handelingsplan 

Het beeld van de benodigde ondersteuning is neergelegd in een ontwikkelingsperspectief (verder: 

OPP). Klaagster heeft gesteld dat de school ten onrechte geen handelingsplan heeft opgesteld. De 

Commissie kan deze stelling van klaagster echter niet volgen nu de school een OPP heeft opgesteld. 

Onderdeel van dit OPP is het handelingsdeel waarin een omschrijving gegeven wordt van de 

individuele begeleiding die afgestemd is op de behoefte van de leerling. Het OPP is met klaagster 

besproken en aan het einde van het schooljaar met klaagster geëvalueerd. Klaagster heeft het OPP 

voor gezien en akkoord getekend. Onweersproken is dat de school conform dit OPP heeft gehandeld. 

Voor wat betreft dit onderdeel is de klacht dan ook niet gegrond. 

 

Naar huis sturen van * 

De Commissie heeft begrepen dat * in twee gevallen naar huis gestuurd omdat hij zijn werk af had, er 

geen ander schoolwerk aangeboden kon worden terwijl andere leerlingen nog aan het werk waren. De 

Commissie kan zich, gelet op de situatie dat er andere leerlingen nog aan het werk waren, vinden in 

de werkwijze van de school, temeer nu klaagster, in ieder geval achteraf, heeft ingestemd met het naar 

huis sturen van *. Voor wat betreft dit deel is de klacht ongegrond. 

 

Ad 3: 

De Commissie stelt vast dat er veelvuldig met klaagster is gecommuniceerd , met name door de mentor 

van * en haar vervanger(s). Op e-mailberichten wordt over en weer snel en vriendelijk gereageerd. Uit 

de communicatie leidt de Commissie af dat beide partijen hun uiterste best hebben gedaan om samen 

te werken. Er is door de school voldoende aandacht besteed aan het op de hoogte brengen van 

klaagster van de ontwikkelingen van *. De Commissie komt dan ook tot het oordeel dat de 

communicatie vanuit de school voldoende is geweest. Na het uitvallen van de mentor van * is de 

communicatie weliswaar anders van inhoud dan voorheen, maar dit neemt niet weg dat er ook nadien 

veelvuldig is gecommuniceerd. De Commissie is dan ook van oordeel dat dit klachtonderdeel 

ongegrond is. De Commissie merkt volledigheidshalve op dat dit oordeel los staat van het oordeel over 

de communicatie met betrekking tot de noodopvang en de schoolsluiting in verband met de tweede 

lockdown. 

 

 

V.  Het oordeel van de Commissie 

 

De klachten over het gebrek aan onderwijs en begeleiding tijdens ziekte leerkracht/mentor en de 

tweede landelijke schoolsluiting (lockdown), en over het rapportgesprek door de invaller zijn gegrond. 

De overige klachtonderdelen zijn ongegrond. 
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VI. Advies aan het bevoegd gezag (alleen laten staan als er een advies gegeven wordt) 

 

De Commissie adviseert het bevoegd gezag in algemene zin nog eens goed te kijken naar het inbedden 

van een vragenmoment voor leerlingen in geval van het aanbieden van afstandsonderwijs. De 

Commissie acht het daarbij van belang dat goed gekeken wordt naar de mogelijkheden die aan de 

leerling geboden worden en de wijze waarop hiervan gebruik gemaakt kan worden, dit om te 

voorkomen dat een drempel ontstaat om contact op te nemen en vragen te stellen. 

 

Aldus gegeven op 7 september 2021 door mr. C.M. van der Bas voorzitter, A.E. Bliek - de Jong en 

mr. W.G.G.M. van Holsteijn, leden in tegenwoordigheid van mr. D. le Pair - Roodenburg als secretaris. 

 

 

 
 


