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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER 

ONDERWIJS 

 

 

ADVIES 2015-10 

15 december 2015 

 

De commissie stelt vast dat de diverse genomen besluiten onvermijdelijk waren. 

Voortzetting van de school was, gelet op de wettelijke regelingen, voorschriften en 

bepalingen, niet mogelijk. Voor zo ver de klachten uitgaan van een ander scenario of 

van de mogelijkheid dat ten onrechte geen andere route is gekozen of dat andere 

besluiten hadden kunnen en moeten worden genomen, is de klacht ongegrond. De 

commissie begrijpt dat de ouders hebben gedacht dat met de overeenkomst de school 

was gered. Ten onrechte hebben directie en de RvT bij het ondertekenen van de 

overeenkomst er niet op toegezien dat er ook gecommuniceerd werd dat het alleen gold 

met inachtneming van de wettelijke regels. Zelfs de Inspectie heeft gesteld dat de school 

er alles aan heeft gedaan de opheffing van de school te voorkomen. Dat doet evenwel niet 

af aan het feit dat de wijze waarop met ouders is omgegaan en waarbij de suggestie is 

gewekt dat de school gered kon worden, apert onjuist is geweest. De ouders zijn ten 

onrechte in de waan gebracht dat de school door het sluiten van de 

samenwerkingsovereenkomst te redden was terwijl van het begin af aan duidelijk was 

dat dat niet het geval was of in elk geval niet zeker was. De voormalig directeur en het 

bestuur hebben op dat punt verkeerd gehandeld en de nieuwe directie en bestuurders 

hebben dat ten onrechte overgenomen. Alle betrokkenen hebben nagelaten de ouders 

correct en volledig te informeren. De klacht is in zoverre gegrond. Bovendien heeft de 

commissie geconstateerd dat de informatieverstrekking naar de ouders tot stilstand is 

gekomen. Ook dat was verkeerd. Deze tekortkomingen zijn des te erger omdat, zoals 

hiervoor gezegd, de ouders de idee was gegeven dat dankzij de 

samenwerkingsovereenkomst het voortbestaan van de school gegarandeerd was. Dat dat 

geenszins het geval was, had met de grootst mogelijke voortvarendheid aan de ouders 

gecommuniceerd moeten worden. 
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Aangezien er in dit geval, gezien de omstandigheden, van uit gegaan moet worden dat er 

een  actieve informatieplicht rustte op directie en bestuur van de stichting, brengt de 

omstandigheid dat misschien vanuit de MR onvoldoende assertief is geopereerd en dat 

vanuit de ouders niet voldoende adequaat vragen zijn gesteld, in het voorgaande geen 

verandering. Pas op 22 april 2015 viel definitief het doek. De vraag blijft of directie en 

RvT niet eerder kenbaar hadden moeten maken dat er problemen waren. In mei 2014 is 

gecommuniceerd dat de school was gered. In oktober 2014 heeft de telling 

plaatsgevonden. De RvT is in oktober/november 2014 op de hoogte geraakt. Op dat 

moment waren er problemen met de directie en was duidelijk dat het optimisme niet 

deugde. De RvT had er op moeten toezien dat er werd gecommuniceerd. Niet is gebleken 

uit de nagezonden stukken en notulen MR dat dat tijdig heeft plaatsgevonden. Directie 

en RvT hadden er op toe moeten zien dat er op enige wijze werd gecommuniceerd. RvT 

had ervoor moeten zorgen dat tijdig de ouders geïnformeerd werden indien de MR niet 

tijdig was geïnformeerd. De ouders hadden hoe dan ook moeten worden geïnformeerd. 

De RvT heeft een verhoogde verantwoordelijkheid hierin. Zowel op basis van het MR 

reglement art. 22 lid b als vanwege de personele wisselingen. Bij het ontbreken van een 

bestuurder heeft de RvT een verhoogde verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de 

communicatie naar de MR en ouders in orde is. Ook gelet op de ernstige situatie, een 

grote verandering in de situatie. Het lijkt de commissie noodzakelijk dat op tijd, correct 

en volledig te doen. Het was op tijd maar er zijn ten onrechte geen disclaimers gegeven. 

Ook het tijdens de hoorzitting gebleken feit dat op enig moment de MR verslagen niet 

meer zijn gepubliceerd en dat de klagers daar niet meer naar hebben gevraagd, brengt - 

gelet op de actieve informatieplicht van directie en bevoegd gezag - hierin geen 

verandering. Voorts moet nog worden opgemerkt dat niet is gebleken dat na aanvang 

van de samenwerking directie en leden van de RvT zich voldoende bewust zijn geweest 

van de belangentegenstellingen welke konden optreden omdat de belangen niet steeds 

gelijk op gingen. De commissie heeft geen concrete beslissingen aangetroffen waarin 

directie en RvT op dit punt aantoonbaar onjuist hebben gehandeld. De commissie heeft 

wel vastgesteld dat in elk geval naar buiten toe – en meer in het bijzonder naar de 

ouders van leerlingen – door directie en RvT niet duidelijk is gemaakt dat men zich er 

van bewust was dat men twee petten op had. Duidelijk gemaakt had behoren te worden 

dat men zich bewust was van de mogelijke belangtegenstelling en dat men, wanneer men 

optrad als directie van de stichting respectievelijk als RvT van de stichting, men ook het 
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belang van de ouders en de leerlingen voldoende in het oog hield. Tenslotte merkt de 

commissie nog op dat de samenwerkingsovereenkomst is gesloten om het voortbestaan 

van de school veilig te stellen. Niet ongebruikelijk is dan dat in de fusieovereenkomst of 

in de (zoals in dit geval daarmee gelijk te stellen) samenwerkingsovereenkomst daar 

expliciet op gerichte contractsbepalingen worden opgenomen. Ook dat ontbreekt in dit 

geval. Duidelijk is wel dat in de communicatie met de ouders het ontbreken van een 

dergelijke voorziening niet aan de orde is geweest. Evenmin is er in voorzien dat ook 

vanuit de sfeer van de Stichting inbreng in de RvT werd gebracht door de benoeming 

van (tenminste) één persoon met een achtergrond in die leefwereld. Al met al moet 

worden vastgesteld dat ten tijde van het tot stand komen van de 

samenwerkingsovereenkomst vanuit directie en RvT van de Stichting respectievelijk de 

school, onvoldoende openheid is gegeven. De commissie heeft niet kunnen vaststellen of 

en zo ja in hoeverre adequaat en deskundig zowel de oude als de nieuwe directie en 

bevoegd gezag van de school de problematiek met de MR heeft besproken. Naar de 

ouders toe zijn directies en RvT’s in elk geval te kort geschoten. Dit mede gelet op het 

bijzondere karakter van de school. Naar aanleiding van een aantal  klachtonderdelen 

merkt de commissie in aanvulling op het hiervoor vermelde nog een aantal zaken op. 

Met betrekking tot de gestelde onttrekking aan bestuur plicht; onbehoorlijk bestuur 

merkt de commissie het volgende op. Er zijn wel de noodzakelijke besluiten genomen in 

verband met het niet voortbestaan van de school. Er is zekerheid gezocht in het 

definitieve aantal leerlingen. Zorgvuldigheid met betrekking tot communiceren is hierin 

wel van belang. De RvT zou wel, omdat het voortbestaan van de school in het geding 

was, actief naar informatie op zoek moeten gaan. (Artikel 22 lid 1 van de code goed 

bestuur). Het heeft wat langer dan wellicht wenselijk geduurd, het zou evenwel de 

uitkomst niet veranderd hebben. De keuze tussen zorgvuldigheid en tijdigheid is de 

verantwoordelijkheid van bestuur en RvT.  De commissie acht onbehoorlijk bestuur een 

te stevige aantijging. De commissie ziet er in dit geval van af om aanbevelingen aan dit 

oordeel toe te voegen. De school is per augustus 2015 opgeheven. 
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OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE 

VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS 

INZAKE KLACHT 15-10 

 

 

De Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (verder: de 

commissie) heeft op 12 maart 2015 per e-mail een klacht ontvangen van de heer  

A. Klagers zijn de heer A., namens zichzelf en als vertegenwoordiger van nog twee andere 

klagers en mevrouw B., namens zichzelf en als vertegenwoordigster van nog 52 andere 

klagers (allen hierna gezamenlijk te noemen: klagers). De vertegenwoordigende klagers zijn 

ouders van C., D. en E. respectievelijk van F. en G., allen leerlingen van school H. te Berkel 

en Rodenrijs (hierna: de school). De klacht, geregistreerd onder nummer 15-10, is gericht 

tegen de heer I., (huidig) voorzitter van het bestuur van de stichting J., de heer K. voormalig 

bestuurder van de stichting J., mevrouw L., voormalig directeur van de school en bestuurder 

van de stichting J., de heer M., de heer N., mevrouw O., de heer P. en mevrouw  

Q., allen leden van de Raad van Toezicht (hierna: RvT) van Stichting J.: hierna ook te 

noemen: aangeklaagden. De Stichting J. is het bevoegd gezag van de school. De heren I., M., 

N., P., mevrouw O. en mevrouw Q. vervullen en de heer K. vervulde dezelfde posities bij de 

stichting R.; met deze stichting is de stichting J. een (vergaande) samenwerking aangegaan in 

het kader waarvan een personele unie tot stand is gebracht wat betreft bestuur en RvT van 

beide stichtingen. 

 

Procedure 

 

De commissie die de klacht heeft behandeld, bestond uit mr. C. Sjenitzer, voorzitter, 

mevrouw A.E. Bliek-de Jong, lid en de heer mr. A.H. Westendorp, lid. 

De commissie heeft op 12 maart 2015 het door klagers ingevulde vragenformulier ontvangen. 

Bij e-mailbericht van 13 maart 2015 heeft de commissie een nader stuk van klagers 

ontvangen. Op 17 maart 2015 heeft de commissie een mutatie op de klacht ontvangen. Tevens 

zijn op die datum nadere stukken ingediend. Op 21 april 2015 heeft de commissie een nadere 

mutatie op de klacht ontvangen. 
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Aangeklaagden zijn in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verweren. De 

verweerschriften dateren van respectievelijk 27 april 2015 (de heer K.), 29 april 2015 

(mevrouw L.), 6 mei 2015 (leden van de RvT) en 12 mei 2015 (de heer I.).  

Bij e-mail van 1 juni 2015 heeft klaagster, mevrouw B., nadere stukken ingediend. 

Bij e-mails van 3 juni 2015 en 9 juni 2015 heeft de heer S., gemachtigde van de RvT, de 

commissie een aantal nadere stukken gezonden.       

Op 9 juni 2015 heeft de commissie in Den Haag een besloten hoorzitting gehouden; klagers 

en aangeklaagden zijn in de gelegenheid gesteld hun standpunten nader toe te lichten. 

Namens klagers waren aanwezig de heer A. en mevrouw B. vergezeld van mevrouw T., 

partner van de heer A., de heer U., huidig OR lid en de heer V., verbonden aan Ouders en 

Onderwijs. Aan de zijde van aangeklaagden waren aanwezig: de heer K., mevrouw L., 

vergezeld van de heer mr. W. en mevrouw X., vergezeld van de heer mr. S. 

Na de hoorzitting heeft de commissie bij e-mailbericht van 11 juni 2015 aangeklaagden om 

nadere informatie en stukken verzocht. Op 13 juni 2015 heeft de commissie per e-mail 

stukken ontvangen. Bij e-mailberichten van 18 juni 2015 heeft de commissie nogmaals nadere 

stukken ontvangen. De commissie heeft op 3 juli 2015 alle nader ingekomen stukken naar alle 

partijen gemaild met de vraag of men nog wilde reageren. De partijen hebben afgezien van 

een nadere reactie.    

  

Ontvankelijkheid 

 

De school was ten tijde van de voorgevallen feiten en de indiening van de klacht aangesloten 

bij de commissie. De kinderen van klagers waren op voornoemde momenten leerlingen van 

de school. 

Met toepassing van artikel 11 lid 2 van de Regeling Landelijke Klachtencommissie voor het 

algemeen bijzonder onderwijs (hierna: de Regeling) oordeelt de commissie de klacht 

ontvankelijk voor zover deze is gericht tegen mevrouw L., voormalig bestuurder en directeur 

van de school. Dit gelet op de positie die zij heeft gehad als en de centrale rol die zij heeft 

ingenomen bij de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst van 14 april 2014 

tussen de school en stichting R. 
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De klacht voor zover deze is gericht tegen de heer K. is om dezelfde redenen ontvankelijk. 

De klacht voor zover gericht tegen de heer I. is niet-ontvankelijk. Niet is gebleken dat de heer 

I. gedurende de maand waarin hij bestuurder is geweest een rol heeft gespeeld bij de 

handelingen waarover wordt geklaagd. 

De klacht voor zover gericht tegen de leden van de RvT is ontvankelijk. De hier bedoelde 

aangeklaagden zijn naast lid van de RvT van Stichting R. ook lid van de RvT van Stichting J. 

Er is immers sprake van een personele unie tussen de RvT van de school en de RvT van (de 

scholen van) de Stichting R.      

Ten aanzien van het beroep op artikel 3 lid 1 van de Regeling geldt dat de school is 

aangesloten bij de commissie. Dat er sprake is van een personele unie van bevoegd gezag en 

directie van de school en bevoegd gezag en directie van R. brengt hierin geen verandering. 

Bovendien pleegt een uitzondering op dit artikel te worden gemaakt bij fusies van scholen van 

ongelijke denominaties. 

Gelet op zowel de toepasselijke wettelijke bepalingen als op artikel 1 lid 1 aanhef en onder d 

van de Regeling kan als algemeen uitgangspunt niet geoordeeld worden dat de klacht niet valt 

onder de materiële reikwijdte van het klachtrecht. Niet juist is dat de wetgever het klachtrecht 

heeft beperkt of heeft willen beperken tot de diverse in het verweerschrift vermelde 

onderwerpen. Ook is de samenvatting van de klacht tot de vaststelling dat de klacht het besluit 

van het bevoegd gezag omtrent voortbestaan c.q. opheffing van H. betreft, zoals deze 

voorkomt in het verweerschrift,  te beperkt en doet deze geen recht aan de verscheidene 

klachtonderdelen. 

De stelling dat klager zijn klacht eerst bij de commissie had kunnen indienen nadat hij deze 

achtereenvolgens eerst bij de directeur en daarna het bevoegd gezag had neergelegd, is in 

strijd met de wettelijke regeling, berust op een onjuiste lezing van artikel 9 van de Regeling 

en is niet overeenkomstig het vaste beleid van de commissie. 

Mede in aanmerking genomen het laagdrempelig karakter dat eigen is aan de klachtprocedure 

kan niet gezegd worden klagers in hun klacht zodanig vaag en / of onduidelijk zijn geweest 

dat de klacht om die reden als niet ontvankelijk moet worden afgedaan. Ook is niet gebleken 

dat aangeklaagden zijn belemmerd in hun mogelijkheden om verweer te voeren. 
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Korte inhoud van de klacht 

 

(A)  

De heer A. en 2 andere ouders tegen alle verweerders 

1. Het gedurende zes maanden achterhouden van informatie ten aanzien van het 

voortbestaan van de school; 

2. Het laten verstrijken van essentiële deadlines ten aanzien van financiële vraagstukken 

ten aanzien van voortbestaan van de school en het niet communiceren daarover; 

3. Een verkeerde voorstelling van zaken ten aanzien van de toetreding tot stichting R. en 

het daarbij behorend toekomstperspectief inzake het voortbestaan van de school; 

4. De onttrekking aan bestuur plicht; onbehoorlijk bestuur; 

 

Zij vragen zich het volgende af: 

I. Ofschoon mevrouw L. bij het aangaan van de samenwerking tussen Stichting R. en de KK 

“bestuurder af” was, vragen klagers zich af waarom er omstreeks oktober 2014 een vacuüm is 

ontstaan tussen L. als directeur, De RvT en de MR?; 

II. Waarom was er gedurende een periode van vier maanden geen bestuurder? 

III. Waarom werden de klagers pas in februari 2015 geïnformeerd omtrent issues betreffende 

de leerling aantallen en deadlines inzake financiering aanvragen? 

IV. Wie heeft L. ontslag verleend terwijl er zogenaamd geen bestuurder in functie was?   

 

(B) 

Alle klagers (53) tegen verweerders behalve mevr. L.: 

a. Wanbestuur. De RvT behoort niet alleen informatie te geven maar ook te halen, zeker 

waar dit leerlingenaantallen betreft; 

b. Volledig achterwege blijven van deugdelijke en transparante communicatie c.q. 

informeren; 

c. De klagers hebben geen vertrouwen meer in de RvT. 

 

De geschetste tijdlijn in dit kader: 

A. Begin oktober 2014 heeft de leerlingentelling plaatsgevonden over alle scholen die 

onder het samenwerkingsverband van R. vallen; 
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B. Pas op 11 maart zijn de klagers voor het eerst geïnformeerd over het tekort aan 

leerlingen over het gehele samenwerkingsverband; 

C. Gevolg: sluiting van de school per 1 augustus 2015; 

D. De RvT claimt eind januari 2015 pas kennis te hebben genomen van het feit dat het 

leerlingenaantal te laag is; 

E. In 2014 loopt er vanuit R. een fusietraject waar klagers niet over geïnformeerd zijn; 

F. De school zou moeten sluiten omdat deze fusiepartner de school niet mee wil nemen; 

G. De school moet sluiten omdat zij hun leerlingen aantal niet behaald hebben, terwijl dit 

vorig jaar reeds bekend was en dit geen obstakel vormde; 

H. De RvT legt een tien jarig samenwerkingscontract naast zich neer en confronteert 

klagers met een interim bestuurder en directeur. Terwijl een onderdeel van het contract 

was dat R. een bestuurder zou “leveren” en een directeur zou verbinden aan de school; 

I. Klagers vragen zich af of op deze wijze contractbreuk plegen is toegestaan; 

J. In november 2014 is de heer K. als bestuurder van R. vertrokken; 

K. De oud-directeur heeft op 31 januari 2015 ontslag genomen en heeft naar eigen zeggen 

een spreekverbod opgelegd gekregen. Zij heeft klagers een brief gestuurd. Deze brief 

heeft de commissie ontvangen.  

 

  

Stichting R. had een fusie voor te bereiden met een voor klagers onbekende partner. Dan mag 

je toch aannemen dat alle cijfers c.q. leerlingen aantallen kristalhelder op het netvlies van de 

bestuurders en RvT stonden. Hoe kan het zijn dat de klagers hierover veel te laat worden 

geïnformeerd (zijnde 11 maart 2015). Hoe kan het zijn dat er in 2014 en 2015 deadlines 

worden gemist inzake financiële vraagstukken die direct betrekking hebben op het (financiële) 

voortbestaan van de school?    

 

 

 

Verweer 

 

Mevrouw L., oud-directeur, heeft als volgt gereageerd: 

 

Het lijkt erop dat de aangeklaagde oud-directeur slechts als informant of getuige informatie 

dient te verstrekken. Gelet op de aard van de klacht is de aangeklaagde van mening dat het 
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hier vooral de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag betreft. De aangeklaagde is sinds 

29 mei 2014 geen bestuurder van de Stichting J. Vanaf dat moment is de aangeklaagde als 

directeur van de school slechts verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse, 

onderwijskundige gang van zaken op de school. Op 31 januari 2015 heeft de aangeklaagde 

ontslag genomen als directeur. Het ontslag is op 1 maart 2015 door de RvT geaccepteerd. De 

aangeklaagde vraagt zich dan ook af of zij verplicht is aan deze klachtprocedure deel te 

nemen. Het is in zowel praktisch als gevoelsmatig opzicht zeer belastend aan een dergelijke 

procedure onderworpen te worden nu de aangeklaagde een nieuwe baan heeft. De 

aangeklaagde is bereid de vragen van de klager te beantwoorden of haar zienswijze aan de 

commissie voor te leggen. De aangeklaagde wil daartoe eerst de verweren van de andere 

aangeklaagden afwachten zodat zij kan bezien in hoeverre zij daarop een aanvullende 

toelichting kan geven.   

 

Bij e-mail van 4 juni 2015 heeft de aangeklaagde de commissie bericht op dit moment geen 

schriftelijke nadere reactie te zullen geven. Zij zal dit tijdens de hoorzitting doen.  

 

De heer K., oud-bestuurder, heeft als volgt gereageerd:  

 

De aangeklaagde oud-bestuurder van de Stichting R. heeft zijn werkzaamheden in het najaar 

van 2014 overgedragen en Stichting R. op eigen verzoek verlaten. Een aantal vragen c.q. 

klachten kan hij dan ook niet beantwoorden. 

 

In de klachtformulering maar ook in de brief van de oud-directeur van de school wordt een 

beeld geschetst van de RvT van Stichting R. waarin de aangeklaagde zich niet herkent.  

 

In de periode bij Stichting R. heeft de aangeklaagde samengewerkt met leden van de RvT die 

maatschappelijk geëngageerd zijn, hun kennis en tijd beschikbaar stellen en daarnaast ook 

regionale binding met de scholen hebben en een enkeling is ook ouder van een leerling op 1 

van de scholen van Stichting R.. De Code Goed bestuur is leidraad voor de 

besluitvormingsprocessen. 

 

De aangeklaagde acht het schrijven van een brief als die van de aangeklaagde oud-directeur 

na haar vertrek weinig piëteitsvol. De brief wordt geschreven vanuit de eigen werkelijkheid 
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en emotie waar de geadresseerden niet veel mee kunnen. Wanneer je het met besluiten niet 

eens bent dan bespreek je deze (of niet). Wanneer je je niet kunt verenigen met een gevoerd 

beleid dan dien je daar je consequenties uit te trekken.  

 

De aangeklaagde heeft de oud-directeur leren kennen als een bevlogen en door idealen 

gedreven onderwijsmens. Wanneer je als (mede) initiatiefneemster plannen maakt om een 

nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen en het lukt je om een school te stichten dan heb je 

veel kwaliteiten. Het is haar gelukt om een school te stichten die zij als directeur/bestuurder is 

gaan leiden.  

 

De contacten tussen Stichting R. en Stichting J. komen tot stand door een aantal gesprekken 

tussen een ouder en tevens een MR lid van de school en een adjunct-directeur van Stichting 

R.. De gesprekken vinden plaats op een moment dat de school de datum nadert waarin de 

school niet langer gecontinueerd kan worden. 

 

Een nieuwe gestichte school heeft 5 jaar de tijd om in leerlingaantal zo te doen groeien dat de 

stichtingsnorm wordt gehaald. In de 5 jaar van haar bestaan was de school het niet gelukt om 

deze norm te halen. Zelfs de (lagere) instandhoudingsnorm niet. In het 5e jaar heeft de 

toenmalige RvT van Stichting J. en de voormalige bestuurder/directeur veel pogingen gedaan 

om de school te laten “aan haken” bij een andere school organisatie. Ondanks veel 

inspanningen was dit niet gelukt. Er zijn veel gesprekken gevoerd met collega bestuurders van 

andere onderwijsinstellingen maar om tal van redenen waar onder andere het 

onderwijsconcept, de eigen omvang, waren redenen dat er geen fusie of samenwerking tot 

stand kon komen.  

 

Stichting R. is een middelgrote onderwijsorganisatie wanneer je dit naar de landelijke normen 

afmeet. Voor een organisatie in de Randstad is R. klein. Als organisatie oriënteerde men zich 

op mogelijke partners om getalsmatig te groeien of om in op te gaan. Toen de contacten tot 

stand kwamen met Stichting J., paste dit t.o.v. de eigen toekomst oriëntatie.  

 

De gesprekken over fusie of een samenwerkingsovereenkomst gingen starten. Daar waren 

veel partijen en organen bij betrokken. Vanuit Stichting R. liet men zich ondersteunen door 
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een senior consulent. Ook was hij betrokken bij de contacten met het Ministerie. Ook 

medewerkers vanuit het bestuurskantoor van Stichting R. waren betrokken. 

 

De mogelijkheid van fusie tussen de twee stichtingen viel af vanwege de verschillende 

denominaties van beide organisaties. Er was geen draagkracht binnen beide organisaties om te 

komen tot een fusie vanwege de grondslag. 

De samenwerkingsovereenkomst werd breed gedragen en kreeg instemming van de MR van 

de school, instemming van de GMR van Stichting R. en goedkeuring van de RvT van 

Stichting J. en Stichting R.. 

 

Inhoudelijk werd afgesproken dat als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst de 

school zijn eigen onderwijs concept kon blijven uitdragen en de leiding bleef in handen van 

de oud-directeur. Het klopt dat er vanuit Stichting R. is ingebracht dat de RvT (toen nog 

bestaand uit 1 lid) en de bestuurder zouden worden vervangen door die van Stichting R. Bij de 

vervanging van de personele bezetting van de RvT van Stichting J. speelde mee dat de familie 

verhouding (dochter-moeder) tussen de directeur/bestuurder en lid RvT, niet verstandig werd 

gevonden.  

 

Als bestuurder van R. was de aangeklaagde ook van mening dat de oud-directeur haar energie 

en tijd moest besteden aan het door ontwikkelen van het onderwijsconcept van de school. In 

het 5e jaar van bestaan van de school was er veel tijd gaan zitten in zaken die met het 

bestaansrecht samenhingen en minder met het onderwijs, waardoor de aangeklaagde van 

mening was dat daar juist aandacht aan de onderwijskundige zaken geschonken moest 

worden. Mede ook omdat de school door de inspectie van het onderwijs het predicaat “zwak” 

had gekregen. Dit predicaat in combinatie met de “strijd” om te blijven bestaan had ook bij 

ouders onzekerheid veroorzaakt over de onderwijskwaliteit van de school. 

 

De onderwijsinspectie heeft, in zijn algemeenheid, moeite met scholen met een 

vernieuwingsconcept. De school was/is daar geen uitzondering op. De uitstroom van 8e 

groepers was goed op niveau. Voor de aangeklaagde was het inspectierapport en de 

gesprekken met hen reden om een uitvoerig onderwijskundig onderzoek te laten doen. Op 

basis van dit rapport en nabespreking met het team heeft de aangeklaagde de directie opdracht 

gegeven om uitvoering te geven aan de uitgebrachte adviezen. 
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Een samenwerking wordt in de regel niet voor korte duur aangegaan. Bij het onderzoek ter 

voorbereiding op de besluitvorming is gekeken naar de toekomstige leerlingaantallen van 

beide organisaties. De aanname was dat het totaal aantal leerlingen van beide organisaties uit 

zou komen op een stabiel leerlingaantal. De verwachting was dat na een hectische periode, de 

school weer zou gaan groeien. Deze aanname is niet uitgekomen. Wanneer men bij het 

aangaan van de overeenkomst dit anders verwacht had, was men niet tot het besluit gekomen 

een overeenkomst aan te gaan. Dit zou betekent hebben dat de school geen bestaansrecht meer 

zou hebben gehad en de school was dan (al) gesloten. 

 

Een school kan alleen bestaan wanneer er voldoende ouder(s) zijn die hun kinderen 

inschrijven bij een school. Indien er te weinig leerlingen zijn dan verliest de school haar 

bestaansrecht. Een school sluiten is voor alle betrokkenen meer dan vervelend. Stichting R. 

dan wel haar rechtsvoorganger heeft in de afgelopen jaren meerdere scholen gesloten dan wel 

laten opgaan in een andere school en weet dus wat een dergelijk besluit betekent.  

 

Gezien de eerdere verkenningen bij andere schoolbesturen gedaan door de voormalige 

bestuurder/directeur en RvT de school aan te doen sluiten bij een andere schoolorganisatie en 

wat niet gelukt is lijkt het de aangeklaagde ook op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wel 

gaat lukken ook gezien de omvang van het leerlingaantal. 

 

 

De heer mr. S. heeft namens de leden van de RvT als volgt gereageerd: 

 

De aangeklaagden stellen zich op het standpunt dat de klachten op meerdere gronden niet-

ontvankelijk zijn. 

 

De Stichting R. is niet het bevoegd gezag dat de school in stand houdt. Een klacht gericht 

tegen R. zou gelet op artikel 3 lid 1 van het reglement van de commissie sowieso niet voor 

behandeling in aanmerking komen. 

De klacht betreft het besluit omtrent voortbestaan c.q. opheffing van de school en valt 

daarmee niet onder de materiële reikwijdte van het klachtrecht waar de commissie zich mee 

bezig houdt. Verwezen wordt onder meer naar de toelichting op artikel 1 onder d van het 

reglement.  
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De klacht tegen de RvT geeft blijk van weinig inzicht in hoe de verhoudingen tussen de 

diverse gremia liggen. Verwezen wordt naar artikel 9 van het reglement. Klager heeft zich ten 

onrechte rechtsreeks tot de commissie gewend. De RvT is bovendien niet het gremium dat 

zich actief bezig houdt met de communicatie van besluiten van het stichtingsbestuur. Anders 

zou men elkaar voor de voeten lopen.  

De klacht kan zich niet richten tegen de heer K. omdat hij oud-bestuurder is. Verwezen wordt 

in dit kader naar artikel 1 onder e van het reglement.  

 

De RvT spreekt in geval van ontvankelijkheid de beschuldigingen van klagers tegen.  

 

De klachten zijn vaag van aard. Er wordt veel gesteld maar niets bewezen. De klachten 

betreffen enkel waardeoordelen en kwalificaties die niet zijn onderbouwd. De aangeklaagden 

worden op deze wijze ernstig belemmerd in het voeren van een inhoudelijk verweer. 

Het lijkt er op dat de klagers zich onvoldoende bewust zijn van de manier waarop een RvT, 

een bestuurder en een directeur zich tot elkaar verhouden. De suggestie wordt gewekt dat de 

RvT of wist hoe de vlag erbij hing maar dat ten onrechte niet heeft gecommuniceerd of zich 

onvoldoende heeft ingespannen de juiste cijfers te achterhalen. Niets is minder waar. Juist 

vanwege het feit dat dat ook in 2013 de positie van de school wankel was, was er iedereen in 

de stichting veel aan gelegen het juiste aantal leerlingen zo snel als mogelijk te weten te 

komen. Het is daarnaast goed te bedenken dat als regel door de voorgeschreven route eerst in 

januari of februari volgend op de teldatum (1 oktober) bericht kan worden hoeveel het aantal 

leerlingen precies is. Uiteraard kan pas daarna worden besloten of de school al dan niet 

opgeheven wordt. De uitslag daarvan -die volgens de website van DUO nog steeds voorlopig 

is- kan nauwelijks een verrassing geweest zijn voor klagers. Dit omdat het aantal leerlingen te 

laag was om stopzetting van de bekostiging te voorkomen. Het zal voor de klagers duidelijk 

zijn dat stopzetting van de bekostiging de basis voor het bevoegd gezag is om de activiteiten 

van de school te beëindigen. Een poging om via de samenwerkingsovereenkomst de 

gemiddelde schoolgrootte op zodanig niveau te tillen dat de bekostiging voor de school 

behouden zou blijven, was, concludeert ook de RvT achteraf, tot mislukken gedoemd.  

De aangeklaagden geven vervolgens getallen weer om aan te tonen dat ondanks de 

samenwerkingsovereenkomst de school niet meer te redden was.  

De gemiddelde schoolgrootte van de vijf scholen binnen de Stichting R. was te laag. 
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Het komt op de RvT volstrekt ongeloofwaardig over wanneer de oud-directeur(-bestuurder) in 

een mail aan de ouders en teamleden aangeeft dat zij overvallen werd door het bericht dat 

bekostiging gestopt zou worden per 1 augustus 2015. Zij moet het gelet op haar positie 

hebben geweten. 

Van een toezichthouder mag echter niet worden verwacht dat, wanneer hij op de hoogte wordt 

gebracht van een samenwerkingsovereenkomst met het oogmerk de school van een van de 

partners te redden, zich verdiept in de technische details. Dat valt buiten de competenties 

zoals bijvoorbeeld weergegeven in artikel 20 van de Code Goed Bestuur van de PO-raad. De 

interne toezichthouder zou zich dan begeven op het terrein van de bestuurder hetgeen de 

bestuurder alleen kan uitleggen als een motie van wantrouwen. Het valt de RvT dan ook niet 

te verwijten dat hij weliswaar kennis heeft genomen van de overeenkomst maar het 

realiteitsgehalte van de daarmee nagestreefde doelen niet uitputtend heeft getoetst. 

Bovendien is het communiceren van een besluit tot opheffing van een school een delicate 

kwestie. Zou het bestuur reeds in oktober publiekelijk gezinspeeld hebben op sluiting dan zou 

dat ongetwijfeld tot gevolg hebben gehad dat meerdere ouders hun kinderen van school 

hadden gehaald. Dat is de reden dat bestuurders liever in de tweede helft van het schooljaar 

ouders en personeelsleden op de hoogte brengen zodat het schooljaar naar alle 

waarschijnlijkheid min of meer normaal kan worden afgerond en geen “sterfhuisconstructie” 

ontstaat. Ook is de bestuurder dan beter in staat te zorgen voor een zorgvuldige overdracht 

van de leerlingen naar andere scholen. Dat is inmiddels ook gebeurd.  

 

De beschuldigingen daar waar gesuggereerd wordt dat informatie voor derden is 

achtergehouden en dat men zich schuldig heeft gemaakt aan kennelijk onzorgvuldig bestuur 

zijn onzinnig. Het bestuur is gebonden aan de Code Goed Bestuur waarin onder meer 

transparantie als essentieel wordt aangemerkt. Het bestuur legt op diverse manieren zowel 

interne als externe verantwoording af. Een RvT houdt hier uiteraard toezicht op –en dat is ook 

zeker gebeurd- maar treedt zelf slechts naar buiten met een passage in het jaarverslag waarin 

hij verantwoording aflegt over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.   

 

Bij het verweerschrift van de RvT zijn diverse bijlagen gevoegd. 

 

 

 



Pagina 15 van 19 

 

Oordeel 

 

Op grond van het dossier en hetgeen aan de orde is geweest tijdens de hoorzitting komt de 

commissie tot het volgende oordeel.  

  

In de schoolgids van de school is vermeld dat H. een basisschool is met een bijzonder karakter 

waar de leerlingen hun eigen koers mogen (er)varen.  Naar de commissie heeft vastgesteld 

hebben de ouders van de leerlingen van de school veelal zeer bewust deze school voor hun 

kind(eren) gekozen. Relatief veel leerlingen van H. hebben een verhoogde zorgbehoefte. 

 

Algemeen. 

De commissie stelt vast dat de diverse genomen besluiten onvermijdelijk waren. Voortzetting 

van de school was, gelet op de wettelijke regelingen, voorschriften en bepalingen, niet 

mogelijk. Voor zo ver de klachten uitgaan van een ander scenario of van de mogelijkheid dat 

ten onrechte geen andere route is gekozen of dat andere besluiten hadden kunnen en moeten 

worden genomen, is de klacht ongegrond. 

 

De commissie begrijpt dat de ouders hebben gedacht dat met de overeenkomst de school was 

gered. Ten onrechte hebben directie en de RvT bij het ondertekenen van de overeenkomst er 

niet op toegezien dat er ook gecommuniceerd werd dat het alleen gold met inachtneming van 

de wettelijke regels. Zelfs de Inspectie heeft gesteld dat de school er alles aan heeft gedaan de 

opheffing van de school te voorkomen. De commissie acht de klacht dan ook in zoverre 

ongegrond. 

  

Dat doet evenwel niet af aan het feit dat de wijze waarop met ouders is omgegaan en waarbij 

de suggestie is gewekt dat de school gered kon worden, apert onjuist is geweest. De ouders 

zijn ten onrechte in de waan gebracht dat de school door het sluiten van de 

samenwerkingsovereenkomst met R. te redden was terwijl van het begin af aan duidelijk was 

dat dat niet het geval was of in elk geval niet zeker was. De voormalig directeur en het bestuur 

hebben op dat punt verkeerd gehandeld en de nieuwe directie en bestuurders hebben dat ten 

onrechte overgenomen. Alle betrokkenen hebben nagelaten de ouders correct en volledig te 

informeren. De klacht is in zoverre gegrond. 
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Bovendien heeft de commissie geconstateerd dat de informatieverstrekking naar de ouders tot 

stilstand is gekomen. Ook dat was verkeerd. Deze tekortkomingen zijn des te erger omdat, 

zoals hiervoor gezegd, de ouders de idee was gegeven dat dankzij de 

samenwerkingsovereenkomst met R. het voortbestaan van de school gegarandeerd was. Dat 

dat geenszins het geval was, had met de grootst mogelijke voortvarendheid aan de ouders 

gecommuniceerd moeten worden. 

 

Aangezien er in dit geval, gezien de omstandigheden, van uit gegaan moet worden dat er een  

actieve informatieplicht rustte op directie en bestuur van de stichting J., brengt de 

omstandigheid dat misschien vanuit de MR onvoldoende assertief is geopereerd en dat vanuit 

de ouders niet voldoende adequaat vragen zijn gesteld, in het voorgaande geen verandering  

 

Pas op 22 april 2015 viel definitief het doek. De vraag blijft of directie en RvT niet eerder 

kenbaar hadden moeten maken dat er problemen waren. In mei 2014 is gecommuniceerd dat 

de school was gered. In oktober 2014 heeft de telling plaatsgevonden. De RvT is in 

oktober/november 2014 op de hoogte geraakt. Op dat moment waren er problemen met de 

directie en was duidelijk dat het optimisme niet deugde. De RvT had er op moeten toezien dat 

er werd gecommuniceerd. Niet is gebleken uit de nagezonden stukken en notulen MR dat dat 

tijdig heeft plaatsgevonden. Directie en RvT hadden er op toe moeten zien dat er op enige 

wijze werd gecommuniceerd. RvT had ervoor moeten zorgen dat de heer Y. tijdig de ouders 

had geïnformeerd indien de MR niet tijdig was geïnformeerd. De ouders hadden hoe dan ook 

moeten worden geïnformeerd. De RvT heeft een verhoogde verantwoordelijkheid hierin. 

Zowel op basis van het MR reglement art. 22 lid b als vanwege de personele wisselingen. Bij 

het ontbreken van een bestuurder heeft de RvT een verhoogde verantwoordelijkheid om erop 

toe te zien dat de communicatie naar de MR en ouders in orde is. Ook gelet op de ernstige 

situatie, een grote verandering in de situatie. Het lijkt de commissie noodzakelijk dat op tijd, 

correct en volledig te doen. Het was op tijd maar er zijn ten onrechte geen disclaimers 

gegeven. De commissie acht de klacht dan ook gedeeltelijk gegrond.  

 

Ook het tijdens de hoorzitting gebleken feit dat op enig moment de MR verslagen niet meer 

zijn gepubliceerd en dat de klagers daar niet meer naar hebben gevraagd, brengt - gelet op de 

actieve informatieplicht van directie en bevoegd gezag - hierin geen verandering. 
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Voorts moet nog worden opgemerkt dat niet is gebleken dat na aanvang van de samenwerking 

directie en leden van de RvT zich voldoende bewust zijn geweest van de 

belangentegenstellingen welke konden optreden omdat de belangen van H. en de belangen 

van de bij R. aangesloten scholen niet steeds gelijk op gingen. De commissie heeft geen 

concrete beslissingen aangetroffen waarin directie en RvT op dit punt aantoonbaar onjuist 

hebben gehandeld. De commissie heeft wel vastgesteld dat in elk geval naar buiten toe – en 

meer in het bijzonder naar de ouders van leerlingen van H. – door directie en RvT niet 

duidelijk is gemaakt dat men zich er van bewust was dat men twee petten op had. Duidelijk 

gemaakt had behoren te worden dat men zich bewust was van de mogelijke 

belangtegenstelling en dat men, wanneer men optrad als directie van de stichting R. 

respectievelijk als  RvT van de stichting R., men ook het belang van de ouders en de 

leerlingen van H. voldoende in het oog hield. 

 

Tenslotte merkt de commissie nog op dat de samenwerkingsovereenkomst is gesloten om het 

voortbestaan van H. veilig te stellen. Niet ongebruikelijk is dan dat in de fusieovereenkomst 

of in de (zoals in dit geval daarmee gelijk te stellen) samenwerkingsovereenkomst daar 

expliciet op gerichte contractsbepalingen worden opgenomen. Ook dat ontbreekt in dit geval. 

Duidelijk is wel dat in de communicatie met de ouders het ontbreken van een dergelijke 

voorziening niet aan de orde is geweest. Evenmin is er in voorzien dat ook vanuit de sfeer van 

Stichting J. inbreng in de RvT werd gebracht door de benoeming van (tenminste) één persoon 

met een achtergrond in die leefwereld. Al met al moet worden vastgesteld dat ten tijde van het 

tot stand komen van de samenwerkingsovereenkomst vanuit directie en RvT van de Stichting 

J. respectievelijk H., onvoldoende openheid is gegeven. De commissie heeft niet kunnen 

vaststellen of en zo ja in hoeverre adequaat en deskundig zowel de oude als de nieuwe directie 

en bevoegd gezag van H. de problematiek met de MR heeft besproken. Naar de ouders toe 

zijn directies en RvT’s in elk geval te kort geschoten. Dit mede gelet op het  bijzondere  

karakter van de school 

 

Naar aanleiding van een aantal  klachtonderdelen merkt de commissie in aanvulling op het 

hiervoor vermelde nog het volgende op: 

 

Klachtonderdelen A 1, 2 en 3): In de bij navraag toegestuurde MR verslagen is een aantal 

verslagen toegestuurd. Niet is vast te stellen of alle geplande vergaderdata ook daadwerkelijk 
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hebben plaatsgevonden (zie jaarverslag MR 2014-2015); niet alle notulen daarvan zijn 

toegestuurd. Wel is in het verslag van 16 februari 2015 een passage opgenomen waarin in de 

MR vergadering aan de directeur wordt gevraagd naar de leerlingaantallen. “De MR wil 

inzicht in de financiële situatie rondom personeel en prognose van leerlingenaantal.” De 

presentielijst geeft aan dat er geen vertegenwoordiger van het schoolbestuur aanwezig is 

geweest. 

 

Klachtonderdeel B a): Het in dit klachtonderdeel gestelde is niet juist. Het bestuur of de 

directie dient informatie te geven en te halen. De RvT heeft intensief met de heer K. gepraat 

en dus niet te weinig gedaan. De RvT heeft toezicht te houden en gehouden. Dat de RvT zich 

mogelijk onvoldoende heeft gerealiseerd dat zij door haar rol bij R. en tegelijkertijd bij de 

Stichting J. te maken hadden met een belangen tegenstelling, brengt ten aanzien van dit 

klachtonderdeel geen verandering in het oordeel van de commissie. Dit  klachtonderdeel acht 

de commissie ongegrond.   

 

Klachtonderdeel B b): Op basis van de ontvangen notulen is niet vast te stellen dat men wel 

heeft gecommuniceerd. De commissie heeft op dit punt dan ook geen oordeel.  

 

Klachtonderdeel B c): Dit onderdeel betreft geen klacht maar een statement. De commissie 

heeft daarover geen oordeel. 

 

Klachtonderdeel A 4). Met betrekking tot de gestelde onttrekking aan bestuur plicht; 

onbehoorlijk bestuur merkt de commissie het volgende op. Er zijn wel de noodzakelijke 

besluiten genomen in verband met het niet voortbestaan van de school. Er is zekerheid 

gezocht in het definitieve aantal leerlingen. Zorgvuldigheid met betrekking tot communiceren 

is hierin wel van belang. 

 

De RvT zou wel, omdat het voortbestaan van de school in het geding was, actief naar 

informatie op zoek moeten gaan. (Artikel 22 lid 1 van de code goed bestuur). Het heeft wat 

langer dan wellicht wenselijk geduurd, het zou evenwel de uitkomst niet veranderd hebben. 

De keuze tussen zorgvuldigheid en tijdigheid is de verantwoordelijkheid van bestuur en RvT.  

De commissie acht onbehoorlijk bestuur een te stevige aantijging en acht dit klachtonderdeel 

dan ook ongegrond. 
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De commissie ziet er in dit geval van af om aanbevelingen aan dit oordeel toe te voegen. De 

school is per augustus 2015 opgeheven. 

    

Den Haag, 15 december 2015, 

     

C. Sjenitzer       D.H.C. Dane-Peeters 

Voorzitter       Secretaris 


