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Voorwoord 

 
Voorkomen is beter dan genezen! 
 
Iedereen zal er mee eens zijn dat zoveel als mogelijk moet worden voorkomen dat bepaalde onvrede 
uitmondt in een formele klacht bij een klachtencommissie. De ervaring leert dat een formele 
klachtenprocedure de verhoudingen tussen klager en school geen goed doet en dat het voor alle 
betrokkenen een emotionele aangelegenheid is. Scholen zullen daarom het belang van goed omgaan 
met klachten inzien: hoe ze te voorkomen, hoe ze zelf op te lossen, hoe er van te leren. Een heldere 
en eenduidige klachtenregeling die voor iedereen bekend is (ook de ouders!) geeft duidelijkheid en 
zorgt voor een zorgvuldige aanpak.  
 
Het bestuur van De Linge stelt, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet 
op de expertisecentra en gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, hierbij de 
klachtenregeling voor alle negen scholen van De Linge vast (peildatum juni 2007). De hier 
gepresenteerde klachtenregeling voldoet aan de Kwaliteitswet.  
 
(NB: In de regeling wordt gesproken over het bestuur. In het directiestatuut geldend tot 01-01-2007 
met verlenging tot 01-01-2009, is de neergelegde taakverdeling en bevoegdheidsverdeling tussen de 
stichtingsdirecteur en het bestuur vastgelegd. 
In dit stuk wordt gesproken over bestuur, echter in voorkomende gevallen zal daarvoor in de plaats 
"de stichtingsdirecteur" moeten worden gelezen. Hij treedt namens het bestuur in die hoedanigheid op. 
Als de klacht de stichtingsdirecteur betreft gaat de klacht rechtstreeks naar het bestuur. 
 
In gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het bestuur. 
 
Deze klachtenregeling wordt 4 jaar na inwerkingtreding door het bestuur, de GMR, de 
contactpersonen en de vertrouwenspersoon geëvalueerd. 
 
De regeling is na vaststelling op 27 juni 2007 aangepast. Ten aanzien van de taakomschrijving van de 
interne contactpersonen heeft er een wijziging plaatsgevonden. Tevens zijn er in de klachtenroute 
enkele tekstuele aanpassingen aangebracht. Het doorvoeren van de wijzigingen in de 
klachtenregeling heeft instemming van de GMR gekregen. 
 
Hiermee is de herziene versie vastgesteld op 10 april 2008. 
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Hoofdstuk 1 Hoe zat het ook alweer?? 
 
1.1. Kwaliteitswet 
 
De Kwaliteitswet schrijft scholen een aantal instrumenten voor die de kwaliteit van het onderwijs 
moeten handhaven en verbeteren. Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet betekent dit onder 
meer dat de schoolbesturen verplicht zijn per 1 augustus 1998 een klachtenregeling vast te stellen en 
in te voeren. Volgens de voorgestelde wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over 
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Het klachtrecht 
heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Deze klachtenregeling beoogt een zorgvuldige behandeling van klachten, daarmee dient het belang 
van de betrokkenen, en ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Op landelijk niveau is 
er één model klachtenregeling voor primair en voortgezet onderwijs opgesteld. Hiertoe is een akkoord 
bereikt tussen de landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, schoolleidersorganisaties en 
besturenorganisaties

1)
. Dit landelijk model is niet gebaseerd op wettekst en heeft in die hoedanigheid 

geen juridische consequenties; het kan als leidraad worden gebruikt voor schoolorganisaties bij het 
opstellen van een klachtenregeling. In die hoedanigheid is deze modelregeling gebruikt bij het 
opstellen van de klachtenregeling voor De Linge.  
 
 
1.2.  Wie dient een klacht in? 
 
Naast ouders en leerlingen (Kwaliteitswet) kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap 
klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur 
en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de 
schoolgemeenschap.  
 
1.3. Wanneer is deze klachtenregeling te gebruiken? 
 
Onderhavige klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders 
terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in 
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden 
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de 
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze 
klachtenregeling. (hoofdstuk 4, route bij klachten). 
 
Voor wat betreft de omschrijving van de aard van de klachten waarvoor deze klachtenregeling is 
bedoeld (seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten), wordt verwezen 
naar bijlage 1 (Artikelsgewijze toelichting bij artikel 1, onder f en artikel 7, eerste lid).  
 
Bij het indienen van een formele klacht bij de Landelijke klachtencommissie worden de 
maximumtermijnen gehanteerd zoals deze zijn opgenomen in hun reglementen. Het spreekt voor zich 
dat eenieder erbij gebaat is dat een klacht zorgvuldig en binnen een termijn van maximaal twee weken 
in behandeling wordt genomen, c.q. de klachtenprocedure wordt gestart (informele klacht dan wel 
formele klacht). 
 

                                           
1) Deze organisaties zijn: ABB/VO, AOB, AVS, BPCO, LOBO, NKO, Onderwijsbonden CNV, Ouders en Coo, 

PCSO, VBKO, VBS, VNG, VOO, VOS en VVO.   
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1.4.         Instemmingsrecht GMR de Linge 
 
De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (G)MR instemmingsrecht 
toe. Verder krijgt de (G)MR instemmingsrecht ten aanzien van de door het bestuur vast te stellen 
procedure voor de aanwijzing van de contactpersonen en externe vertrouwenspersoon. De procedure 
rondom het aansluiten bij een landelijke klachtencommissie is reeds gebeurd (via VBKO en BPCO).  
 
1.5.         Aanwijzen van contactpersonen 
 

De contactpersonen worden gekozen door het team en de schooldirecteur.  
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Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
 
1. In deze regeling wordt verstaan onder: 
  a. school: een onderwijsinstelling als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en Wet op de 

expertisecentra; 
  b. contactpersoon: de persoon aanwezig op iedere school van De Linge met als taak het eerste 

aanspreekpunt te zijn ten aanzien van klachten en hierin verwijzend is (zie bijlage 1, artikel 2); 
  c. externe vertrouwenspersoon: de persoon die de klager begeleidt tijdens de (in)formele 

klachtafhandeling (zie bijlage 1, artikel 3); 
  d. klachtencommissie: de landelijke klachtencommissie bedoeld in bijlage 1, artikel 4 indien de 

klacht een formele klacht wordt; 
  e. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling, (een lid 

van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bestuur of een vrijwilliger die 
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt 
van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend; 

  f. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het 
niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde; 

  g. aangeklaagde: een (ex)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling, (een 
lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bestuur of een vrijwilliger die 
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt 
van de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend. 

  h.  vertrouwensinspecteur: de vertrouwensinspecteur heeft vanuit het Ministerie OC&W de taak 
om te ondersteunen bij klachten over grensoverschrijdend gedrag. Scholen kunnen bij 
de vertrouwensinspecteurs terecht voor vragen, advies en ondersteuning bij 
grensoverschrijdend gedrag. 
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Hoofdstuk 3 Rollen, taken, meldplicht en aangifteplicht 

 
3.1   Rol school 
 
Op een veilige school voelen leerlingen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen zich serieus 
genomen door leerkrachten en ander personeel. Leerlingen op een sociaal veilige school vertonen 
geen grensoverschrijdend gedrag. 
 
De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school zelf. Naast een 
ingestelde klachtenregeling, de samenwerking met politie, justitie, jeugdzorg en het hebben van een 
veiligheidsplan (fysiek en sociaal), draagt de gerichte aandacht voor het bevorderen van positief 
sociaal gedrag van leerlingen bij aan het verbeteren van de veiligheid op school. Door het preventieve 
beleid gaat de school bestaand sociaal onveilig gedrag tegen, maar vóórkomt dat gedrag ook, door 
een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het invoeren van 
gedragsregels waar leerlingen, ouders en personeel het over eens zijn geworden, en aan onderwijs 
dat is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van individuele leerlingen. De school tolereert geen 
discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en/of geweld. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat 
waarbinnen de school problemen in een vroeg stadium kan onderkennen en daarop kan reageren. Het 
mag duidelijk zijn dat preventie cruciaal is waarbij de vraag of men gebruik maakt van de 
klachtenprocedure dan niet meer gesteld hoeft te worden.  
 
Het veiligheidsbeleid van een school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te bieden. 
Ook medewerkers hebben vanzelfsprekend recht op een veilige werkomgeving. 
 
Naast het bieden van een sociaal en fysiek veilige omgeving zijn de communicatieve vaardigheden 
van het personeel in omgang met de ouders en bij conflicthantering van belang. Het gaat hierbij om 
professionele benadering, ontdaan van eigen emoties. Gerichte training en bijscholing van 
(aanstaande) leerkrachten in het goed communiceren met ouders en weerbaarheid is essentieel. 
 
3.2.   Rol en taken contactpersoon (Zie bijlage 1, Artikel 2) 
 
Er is op iedere school een contactpersoon aanwezig die de klager verwijst naar de externe 
vertrouwenspersoon.  
 
Taakomschrijving contactpersonen  
 

 Contactpersoon van SPO De Linge hebben als taak de eerste opvang te bieden bij het 
melden van klachten. Deze klachten kunnen verschillend van aard zijn (zie routebeschrijving 
klachtenregeling).  

 Bij klachten over school betreffende zaken kan de klager zich in de eerste instantie wenden tot 
degene die bij de situatie betrokken is. Dit kan de leerkracht zijn en/of schoolleiding. Indien dit 
niet leidt tot een voor de klager gewenste oplossing kan gebruik worden gemaakt van de 
contactpersoon die op elke Linge school aanwezig is. Zij zijn er voor en hebben deze positie 
binnen de schoolorganisatie, waar het gaat om het melden van klachten. Het melden van 
klachten hoort niet thuis bij overige zoals de medezeggenschapsraad, ouderraad.  

 Om misverstanden te voorkomen heeft de contactpersoon vooral een ondersteunende rol bij 
het zoeken naar een oplossing van de klacht met een doorverwijzende functie. De klacht 
wordt niet door de contactpersoon overgenomen van de klager; er is sprake van professionele 
distantie.  

 Bij vermeend zedendelict is er een meldplicht! De contactpersoon zal in geval van een 
melding over vermeend zedendelict het overdragen aan de schoolleiding, stichtingsdirecteur 
en/of bestuur. 

 Ter verduidelijking ten aanzien van de positie betekent dit in praktische uitvoering als volgt: 
 Eerste opvang klager. Bij collegiale consultatie is geheimhouding gegarandeerd en wordt 

privacy gewaarborgd. 
 Duidelijke omschrijving van de klacht. 
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 Registreren van de klacht. 
 Er is afgesproken dat er altijd geregistreerd wordt indien er een contactmoment is met de 

contactpersoon, ook als er geen vervolgactie volgt! 
 Bij iedere klacht beoordelen welke procedure /route erbij past. Indien er geen route bijpast kan 

de klacht aangehoord en geregistreerd worden. Afhankelijk van de situatie kan ondersteuning 
geboden worden.  

 Overzicht geven over mogelijke vervolgstappen 
 Klager in contact brengen met externe vertrouwenspersoon/schoolleiding/bestuur/secretaris 

klachtencommissie (warme overdracht).  
 Vergezellen van klager bij het eerste gesprek bij de externe vertrouwenspersoon (warme 

overdracht).  
 Informeren schoolbestuur over signalen als een formele klacht uitblijft (met schriftelijke 

toestemming van de klager!).  
 Gegevens uitwisselen met de externe vertrouwenspersoon.  
 Na klachtafhandeling eventueel vervolg door de contactpersoon (hoeft niet, mag) 
 Aan het einde van ieder schooljaar jaarverslag uit brengen aan het schoolbestuur en externe 

vertrouwenspersoon (cijfermatig indien er klachten zijn geweest). 
 Informatie geven aan het team en ouders over de functie en bereikbaarheid van 

contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon.  
 In samenwerking met de directie en/of zorgteams een bijdrage leveren aan 

voorlichtingsactiviteiten en adviezen geven over het vóórkomen van grensoverschrijdend 
gedrag op school.  

 Preventiemaatregelen stimuleren (bijvoorbeeld voorlichting, corrigeren bij ongewenst gedrag 
kinderen/voorbeeldfunctie leerkracht).  

 Eigen deskundigheid op peil houden. 
 
3.3.   Rol en taken de externe vertrouwenspersoon(Zie bijlage1, Artikel 3) 
 
Het bestuur van De Linge beschikt over één externe vertrouwenspersoon die functioneert als 
aanspreekpunt bij klachten. Het bestuur van De Linge benoemt, schorst en ontslaat de externe 
vertrouwenspersoon. De GMR wordt betrokken bij de procedure rondom het benoemen van de 
vertrouwenspersoon (instemmen met voorgestelde kandidaat) in plaats van een benoemings-
/adviescommissie te formeren (raadgevingsrecht).  

Taken van de externe vertrouwenspersoon: 

1. Eerste opvang klager indien rechtstreeks de klacht bij de externe vertrouwenspersoon komt 
en niet bij de contactpersoon. De schooldirecteur en bestuur worden hierover geïnformeerd. 

2. Overzicht geven over mogelijke vervolgstappen.  
3. De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden 

bereikt, dan wel de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij 
begeleidt de klager desgewenst bij verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het 
doen van aangifte bij politie of justitie. 

4. De externe vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en zover noodzakelijk of wenselijk, 
naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

5. De externe vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het 
bestuur te nemen besluiten (bv indien de externe vertrouwenspersoon meerdere signalen 
krijgt vanuit de organisatie. Advies van de vertrouwenspersoon zou kunnen zijn het laten 
onderzoeken wat er speelt zonder dat er een concrete klacht is).  

6. De externe vertrouwenspersoon neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De 
externe vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die 
hoedanigheid verneemt. De plicht vervalt niet nadat betrokkene de taak als externe 
vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 

7. De externe vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het einde van het schooljaar het bestuur 
schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden. 
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3.4.  Rol en taken landelijke klachtencommissie (Zie bijlage 1, Artikel 4) 

1. Vanuit de Landelijke Klachtencommissie zijn er voor De Linge twee klachtencommissies. De 
Borgwal en het Drieluik vallen onder het Besturenraad PCO; de overige zeven scholen (Marang, 
PIUSX, het Pänneke, de Donatushof, de Doornick, Mariaschool, Vonkenmorgen) vallen onder het 
Besturenraad VKBO. De hoofdtaak van de klachtencommissie is dat zij voor alle scholen van De 
Linge de klacht onderzoekt en het bestuur hierover adviseert. 

2. De landelijke klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur over: 
  a. (on)gegrondheid van de klacht; 
  b. te nemen maatregelen; 
  c. overige, door het bestuur te nemen besluiten. 
3. De landelijke klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct 

betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De 
leden van de landelijke klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij 
in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de 
landelijke klachtencommissie heeft beëindigd. 

4. De landelijke klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bestuur schriftelijk verslag uit van haar 
werkzaamheden.  

 
3.5.    Samenstelling landelijke klachtencommissie (Zie verder in bijlage 2, opgesteld door de 

Landelijke Klachtencommissie, via de Besturenraad VKBO en Besturenraad PCO) 
 
1. De landelijke klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden 

benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van de Landelijke klachtencommissie. De 
benoeming vindt plaats na overleg met de participerende personeelsorganisatie en ouders & Coo  

 (dit is een landelijke vereniging voor ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden in het 
christelijk en oecumenisch onderwijs).  

2. De landelijke klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet 
worden geacht voor de behandeling van klachten. 

3. Leden van het personeel, van het bestuur, alsmede ouders/voogden/verzorgers en 
leerlingen/studenten/deelnemers van de schoolgemeenschap, de externe vertrouwenspersoon en 
contactpersonen kunnen geen zitting hebben in de landelijke klachtencommissie. 

4. De landelijke klachtencommissie wijst uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter aan. 
5. Het bestuur van de landelijke klachtencommissie wijst een (plaatsvervangend) secretaris aan. 
 
3.6. Taken vertrouwensinspecteur 

De taken van de vertrouwensinspecteurs (vastgelegd in de Wet op het onderwijstoezicht) zijn 
overlappend met die van een vertrouwenspersoon. De vertrouwensinspecteur heeft vanuit het 
Ministerie OC&W de taak om te ondersteunen bij klachten over grensoverschrijdend gedrag. In deze 
klachtenregeling wordt er van uit gegaan dat de (procedurele) begeleiding bij indienen van een 
(in)formele klacht gebruik wordt gemaakt van de externe vertrouwenspersoon. 
Scholen kunnen bij de vertrouwensinspecteurs terecht voor vragen, advies en ondersteuning bij 
grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs zoals:  

 seksuele intimidatie en seksueel misbruik  

 lichamelijk geweld  

 grove pesterijen  

 geweld, extremisme  

 discriminatie  

 fundamentalisme  
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Hoofdstuk 4 Klachtenprocedure 
 
4.1.  Indienen van een formele klacht (Artikel 7, zie bijlage 1) 
 
(Ter verduidelijking) Het verschil tussen een informele klacht en formele klacht is dat bij een formele 
klacht de klacht wordt ingediend bij de Landelijke klachtencommissie en er afzonderlijke hoor en 
wederhoor wordt toegepast voor klager en aangeklaagde. Bij een informele klacht wordt het niet 
gemeld bij de Landelijke klachtencommissie, maar kan er wel sprake zijn van ‘hoor en wederhoor’ in 
gezamenlijkheid (middels bemiddelingsgesprek).  
 
 1. De klager dient de formele klacht schriftelijk en ondertekend in bij: 
  a. het bestuur; en/of 
      b. de landelijke klachtencommissie. De klacht bevat tenminste de naam en het adres van de 

klager, de dagtekening en een omschrijving van de klacht. 
 2. De klacht dient binnen één jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de 

landelijke klachtencommissie anders beslist.     
 3. Indien de klacht bij het bestuur wordt ingediend, verwijst het bestuur de klager naar de externe 

vertrouwenspersoon of de Landelijke klachtencommissie.  
4. Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen indien hij en de klager van mening zijn dat de klacht op 

een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bestuur meldt een dergelijke afhandeling op 
verzoek van de klager aan de landelijke klachtencommissie. 

 5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst 
de ontvanger de klager aanstonds door naar de Landelijke klachtencommissie en/of naar het 
bestuur. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht. 

 6. Het bestuur kan een voorlopige voorziening treffen. 
 7. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
 8. Na ontvangst van de klacht deelt de landelijke klachtencommissie het bestuur, de klager en de 

aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij de klacht onderzoekt.  
 9. Het bestuur deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee dat er een klacht wordt 

onderzocht door de landelijke klachtencommissie.  
10. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een 

gemachtigde. 
 
Zie verdere procedure Reglement Landelijke Klachtencommissie, bijlage 2 
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4.2.  Route bij klachten 
 
Indien van toepassing kunnen er in het schema ook stappen worden overgeslagen. De externe 
vertrouwenspersoon kan ook in kolom 1, 2, 4 en 5 ingeschakeld worden als de klager zelf die keuze 
maakt -> zie taken vertrouwenspersoon. De klager zal echter vandaar uit verwezen worden. 
 

Klachten over: 
Maatregelen/ 
nalatigheid 
van personeel, 
schoolleiding, 
bestuur 
 
Pedagogische 
klachten 

Klachten over: 
maatregelen/ 
nalatigheid 
 
 
 
 
Organisatorische 
klachten 
 

Klachten over 
grensoverschrijdend 
gedrag: 
gedrag van: 
- leerlingen 
- personeel 
- schoolleiding 
binnen school 
 
(Homo)seksuele 
intimidatie, 
ongewenste 
intimiteiten, 
discriminatie, geweld, 
pesten 

Klachten over 
een vermeend  
zedendelict 
tussen 
minderjarige 
leerling, 
leerlingen 
onderling en 
medewerker 
van  
de school 

Klachten in de 
privé situatie: 
 
 
 
 
 
 
 
- misbruik, 
- mishandeling, 
- verwaarlozing, 
- (oorlogs)trauma, 
- asiel,  
- anders 

Gesprek partijen: 
leerkracht/Onderwijs 
Ondersteunend 
Personeel/ouder 

  Meldplicht 
iedereen 

leerkracht 

Contactpersoon Contactpersoon Contactpersoon Meldplicht voor 
contactpersoon 
bij 
schoolleiding, 
bestuur of 
zedenrecherche 

Contactpersoon 
doorspelen naar de 
coördinator 
Leerlingenzorg 
In samenwerking 
met Advies en 
Meldpunt 
Kindermishandeling/ 
schoolarts/bureau 
jeugdzorg/Zorg 
Advies Team 

Schoolleiding 
(m.u.v. klacht over 
schoolleiding) 

Schoolleiding 
(m.u.v. klacht over 
schoolleiding) 

Schoolleiding (m.u.v. 
klacht over 
schoolleiding) 

Meldplicht en 
aangifteplicht 
voor 
schoolleiding 
bij bestuur 

Schoolleiding in 
samenwerking met 
leerlingbegeleider 
eventueel in 
oudergesprek 
zorg uitspreken 
over leerling 

  Externe 
vertrouwenspersoon 

  

St. directeur 
Bestuur 

St. directeur 
Bestuur 

St. directeur 
Bestuur 

  

   Aangifte 
(verplicht) bij 
politie/justitie (*) 

Melding bij politie/ 
Raad van 
Kinderbescherming 

Klachtencommissie 
(indien formele 
klacht) 

Klachtencommissie 
(indien formele 
klacht) 

Klachtencommissie 
(indien formele klacht) 

 Melding bij  
AMK vanuit de 
school 

    Derde lijns-
hulpverlening 
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(*) Bij een vermeend zedendelict tussen leerkracht – leerling dient direct aangifte bij de rechercheur 
Zedendelicten gedaan te worden. Zij doen het onderzoek; indien het delict bij de klachtencommissie 
gemeld wordt vervalt het onderzoek van justitie! 
 

4.3. Klachtenprocedure (Zie verder uitwerking bijlage 2) 
 
klager       ------  aangeklaagde 
 
Klacht bij contactpersoon van de school 
           ↓ 
Overdragen aan externe vertrouwenspersoon (*) 
           ↓ 
A: Formele klacht →klachtencommissie ->   1. Officiële mededeling ontvangst klacht aan; 
                a. klager 
                b. aangeklaagde 
                 c. bestuur       
               2. Binnen twee maanden na ontvankelijk 

verklaard klacht hoorzitting 
               3. Binnen vier weken na hoorzitting advies aan 

bestuur. Bestuur stuurt dit door aan klager, 
aangeklaagde en GMR en de MR van de 
betreffende school (art. 8, lid 2 van de Wet 
op Medezeggenschap) 

B: Informele klachtenafhandeling door het bestuur (**)   
1. Binnen twee weken start procedure (zie hfdst 1, 

punt 1.3). 
2. Bestuur deelt aan klager/aangeklaagde, directeur 

van school en Landelijke klachtencommissie 
(mits toestemming van klager) schriftelijk 
gemotiveerd mee of hij het oordeel over de 
gegrondheid van de klacht deelt en of er 
maatregelen getroffen worden en zo ja, welke 
(art 14, lid 7 Wet primair Onderwijs). 

3. Indien de klacht niet naar tevredenheid van 
klager wordt opgelost, kan worden wordt 
overgegaan tot de formele klachtenafhandeling. 
Klager wordt verwezen naar de Landelijke 
klachtencommissie.  

C: Geschillencommissie: Indien het advies van de Landelijke Klachtencommissie niet wordt opgevolgd 
en de klager/aangeklaagde is hier niet mee eens, zal dit door het bestuur gemotiveerd en 
beargumenteerd schriftelijk kenbaar moeten worden gemaakt aan de (G)MR en de 
geschillencommissie. 
 
Vanuit de bewaarplicht worden alle gegevens rondom de klachtenafhandeling bewaard met een 
termijn zoals de wetgever deze stelt (ook bij uitdiensttreding van de medewerker!)Art.14 lid 9 Wet op 
Primair Onderwijs 
_________________ 
*) Externe vertrouwenspersoon kan klacht via bemiddeling oplossen (informele klacht) 
**) Bestuur kan de klacht zelf afhandelen 
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Hoofdstuk 5 Meldplicht en aangifteplicht  

De genoemde maatregelen in de vorige hoofdstukken zijn uitermate belangrijk, maar niet afdoende. 
Aanvullende wettelijke maatregelen zijn nodig, in het bijzonder om strafbare vormen van seksueel 
misbruik en seksuele intimidatie te bestrijden. De wettelijke bepalingen over bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs ontneemt de scholen de vrijheid - in het belang van 
de leerlingen - om naar eigen goeddunken te handelen in het geval van een zedenmisdrijf. Aanleiding 
voor de nieuwe wetgeving is het feit dat zedendelicten in het verleden vaak schoolintern zijn 
afgehandeld. Dit heeft er meermalen toe geleid dat de pleger het seksueel misbruik binnen de school 
of in een andere onderwijsinstelling kon voortzetten. 

De wet is gebaseerd op de gedachte dat dit herhaald seksueel wangedrag het best kan worden 
bestreden door politie en justitie in te schakelen. Wanneer een leerkracht is veroordeeld, kan hij geen 
verklaring van goed gedrag krijgen en dus niet meer op een school worden aangesteld. 

5.1. Meldplicht en aangifteplicht 

Om tot gerechtelijke vervolging te kunnen overgaan, is aangifte bij politie of justitie noodzakelijk. 
Daarom bevat de wet een aangifteplicht voor het bestuur. Daarnaast is het personeel een meldplicht 
opgelegd. Alleen zo kan worden bewerkstelligd dat het bestuur daadwerkelijk kennis krijgt van een 
mogelijk strafbaar feit. De aangifte - en meldplicht geldt bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een 
medewerker van de onderwijsinstelling. Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook 
personen die buiten dienstverband werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiairs, 
schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en vrijwilligers. De wettelijke aangifteplicht en meldplicht is 
beperkt tot seksueel misbruik van leerlingen die op het moment van het misbruik jonger zijn dan 
achttien jaar. De grens is bij deze leeftijd gelegd omdat alle seksuele handelingen tussen leerkrachten 
en minderjarige leerlingen strafbaar zijn.  

Er kan bij slachtoffers behoefte bestaan aan advies of steun, zonder dat de kwestie meteen in de 
openbaarheid komt. Daarom geldt de aangifteplicht niet voor vertrouwensinspecteurs (zie 3.6). Zij zijn 
daarvan wettelijk vrijgesteld. Daarnaast zijn vertrouwensinspecteurs volgens de wet verplicht tot 
geheimhouding van wat hen door leerlingen, ouders of medewerkers van een school is toevertrouwd. 

5.2. Meldplicht voor personeelsleden 

De wet verplicht personeelsleden om het bestuur onmiddellijk te informeren als zij - op welke manier 
dan ook - informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de 
school jegens een minderjarige leerling. Het is niet voldoende om zich te wenden tot een 
tussenpersoon, zoals een lid van de schoolleiding. Het personeelslid is ervoor verantwoordelijk dat de 
informatie het bestuur bereikt. Meldt een personeelslid dergelijke informatie niet, dan kan hij worden 
aangesproken op het verzaken van zijn plichten als werknemer. Dit betekent dat het bestuur 
disciplinaire maatregelen kan treffen. Ook is denkbaar dat het slachtoffer of zijn ouders een 
schadeclaim indienen tegen deze persoon, als door diens zwijgen het seksueel misbruik heeft kunnen 
voortduren. 

5.3.  Meldplicht in relatie tot de functie van contactpersoon  

De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook contactpersonen die binnen hun taakuitoefening 
informatie krijgen over vermeende zedendelicten, hebben als personeelslid de verplichting om het 
bestuur onmiddellijk te informeren.  
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5.4.   De externe vertrouwenspersoon en meldplicht 

Externe vertrouwenspersonen hebben meldplicht bij een vermoeden van strafbare feiten. De externe 
vertrouwenspersoon dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij 
politie of justitie. Desgewenst verleent de externe vertrouwenspersoon bijstand bij het doen van 
aangifte. Daarnaast kan de externe vertrouwenspersoon de klager en diens ouders uitnodigen om de 
schoolleiding te informeren. 

5.5.   Aangifteplicht voor het bestuur 

In de wet is vastgelegd welke procedure het bestuur moet volgen als het op enigerlei wijze informatie 
krijgt over een vermeend zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een 
minderjarige leerling (vermoeden van een strafbaar feit). In alle gevallen verplicht de wet het bestuur 
om onmiddellijk met de vertrouwensinspecteur in overleg te treden. Dit overleg heeft tot doel om een 
antwoord te vinden op de vraag of er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. Onder het 
begrip redelijk vermoeden wordt verstaan dat elk redelijk denkend persoon tot eenzelfde oordeel zou 
komen als hij kennis had van dezelfde feiten en omstandigheden. Is de conclusie van het overleg dat 
er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet het bestuur direct aangifte bij politie of justitie. 
Vooraf stelt het bestuur de aangeklaagde en de ouders van de klager op de hoogte. 

Mogelijke bedenkingen van betrokken ouders en leerlingen ontslaat het bestuur niet van de 
verplichting tot het doen van aangifte. De wet stelt in dit geval het algemeen belang boven dat van 
individuele betrokkenen. Voorop staat dat een herhaling van het seksueel misbruik wordt voorkomen. 
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Bijlage 
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Bijlage 1 
 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1, Begripsbepalingen 
 
Onder e; klager  
Ook een ex-leerling is bevoegd een klacht in te dienen. Naarmate het tijdsverloop tussen de feiten, 
waarover wordt geklaagd en het indienen van de klacht groter is, wordt het voor de klachtencommissie 
en het bestuur moeilijker om tot een oordeel te komen. Bovendien is in artikel 7, tweede lid bepaald 
dat een klacht binnen een jaar na de gedraging of beslissing moet worden ingediend, tenzij de 
klachtencommissie anders bepaalt. Hierbij valt te denken aan (zeer) ernstige klachten over seksuele 
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. 
 
Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld stagiaires en leraren in opleiding. 
 
Onder f; klacht  
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, 
beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend 
gedrag, agressie, geweld en pesten.  
 
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in 
verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag.  
Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als 
ongewenst, of wordt indien het een minderjarige leerling betreft, door de ouders, voogden of 
verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel 
opzettelijk als onopzettelijk zijn. 
 
Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als 
bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur 
die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van 
gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal 
of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast. 
Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn. 
 
Onder agressie, geweld en pesten worden verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten 
van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van 
geestelijke of lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap. 
 
 
Artikel 2; Rol en taken contactpersoon 
De contactpersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat deze 
persoon het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. Hij is voor de uitvoering van 
zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur. De contactpersoon kan uit hoofde van 
de uitoefening van zijn taak niet worden benadeeld. 
 
Artikel 3; Rol en taken externe  vertrouwenspersoon 
De externe vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de participanten hierin en 
dient kundig te zijn op het terrein van opvang en verwijzing. Het bestuur houdt bij de benoeming van 
de externe vertrouwenspersoon rekening met de diversiteit van de schoolbevolking. De externe 
vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat hij het 
vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. De externe vertrouwenspersoon bezit 
vaardigheden om begeleidingsgesprekken te leiden. Overwogen kan worden te kiezen voor twee  
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vertrouwenspersonen: één vrouw en één man. Bij sommige aangelegenheden kan het 
drempelverhogend zijn om te moeten klagen bij een persoon van het andere geslacht. 
 
Artikel 3, derde lid 
De externe vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de 
problemen met de aangeklaagde of met de directeur van de betrokken school op te lossen. Als dat 
niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen. 
 
De externe vertrouwenspersoon kan een klager in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak,  

1. geen klacht in te dienen,  
2. de klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie,  
3. de klacht in te dienen bij het bestuur,  
4. dan wel aangifte te doen bij politie/justitie. 

Begeleiding van de klager houdt ook in dat de externe vertrouwenspersoon nagaat of het indienen van 
de klacht niet leidt tot repercussies voor de klager. Tot slot vergewist zij zich ervan dat de aanleiding 
tot de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 
 
Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem bij het indienen van een 
klacht bij de landelijke klachtencommissie of bij het bestuur en verleent desgewenst bijstand bij het 
doen van aangifte bij politie of justitie. 
 
Indien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van de klager, de 
ouders/verzorgers hiervan door de externe vertrouwenspersoon in kennis gesteld, tenzij naar het 
oordeel van de externe vertrouwenspersoon het belang van de minderjarige zich daartegen verzet. 
 
Artikel 3, zevende lid  
De plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de klachtencommissie, het bestuur en 
politie/justitie.  
 
Artikel 3, achtste lid 
De externe vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig 
aan het bestuur. 
 
Artikel 4; Rol en taken klachtencommissie   
De Landelijke Klachtencommissie voor De Linge is georganiseerd vanuit de besturenraad VKBO en 
besturenraad PCO. De commissie draagt zorg voor een tijdige en deugdelijke informatie aan het 
bestuur over de voortgang van de behandeling van een ingediende klacht. 
 
Zie bijlage 2 reglement landelijke klachtencommissie. 
 
Artikel 7, Indienen van een klacht, eerste lid  
 
De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het bestuur of bij de landelijke klachtencommissie indient (een 
klacht kan niet bij de externe vertrouwenspersoon worden ingediend. Niet altijd zal de klacht bij de 
landelijke klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van de klager 
sprake is van een minder ernstige klacht. Dit neemt niet weg dat de klager in het laatste geval het 
recht heeft alsnog zijn klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie, als hij daartoe 
aanleiding ziet. Anderzijds dient ervoor gewaakt te worden dat de positie van de aangeklaagde in het 
gedrang komt doordat de landelijke klachtencommissie niet wordt ingeschakeld. In gecompliceerde 
situaties of als het bestuur ingrijpende maatregelen overweegt, is het gewenst eerst advies van de 
landelijke klachtencommissie te vragen. Ook bij gerede twijfel of indien er sprake is van een ernstige 
klacht, verdient het aanbeveling eerst advies te vragen aan de landelijke klachtencommissie. 
Daardoor wordt bereikt dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht en wordt vermeden de indruk te 
wekken dat de klacht "binnenskamers" wordt afgedaan.   
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Artikel 7, vierde lid 
 
Indien de klager dit wenst, dient het bestuur aan de landelijke klachtencommissie te melden dat hij 
een klacht zelf heeft afgehandeld. 
 
Artikel 7, zesde lid  
 
Het bestuur kan desgewenst een voorlopige voorziening treffen. Hierbij valt te denken aan het 
schorsen van onderwijspersoneel, het schorsen van leerlingen of het bepalen dat de aangeklaagde 
geen contact mag hebben met de klager. Het bestuur gezag moet dan tevens bepalen tot wanneer de 
voorlopige voorziening van kracht blijft. Meestal is dit tot het moment dat het bestuur heeft beslist over 
de klacht. 
 
Overig  
 
Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen, tenzij de klachtencommissie of het bestuur 
anders beslist. 
 
Personeelsleden in dienst van het bestuur zijn verplicht de door de commissie gevraagde informatie te 
verstrekken en omtrent verzoek en informatieverstrekking geheimhouding in acht te nemen. Deze 
verplichtingen gelden ook voor het bevoegd gezag. 
 
Het kan voor het onderzoek nodig zijn dat getuigen of deskundigen door de commissie worden 
gehoord. De vraag die zich dan voordoet, is hoe de commissie dient om te gaan met de verkregen 
informatie naar de klager en de aangeklaagde. De commissie bepaalt welke informatie in de 
rapportage aan het bevoegd gezag wordt opgenomen. 
 
Ten aanzien van de geheimhouding geldt dat ook aan betrokken ouders en leerlingen vooraf gevraagd 
moet worden zich te verbinden om deze geheimhouding in acht te nemen. 
 
De klachtencommissie kan bepalen dat de klager en de aangeklaagde in elkaars aanwezigheid 
worden gehoord. Als een van beide partijen dit niet wenst, worden de klager en de aangeklaagde 
apart gehoord. 
 
Het bestuur stelt de klager en de aangeklaagde op de hoogte van het advies van de 
klachtencommissie, tenzij naar het oordeel van het bestuur, al dan niet op aangeven van de 
commissie, zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Het bestuur zendt de klager en de 
aangeklaagde een afschrift van het gehele advies. Delen van het advies kunnen bij uitzondering 
worden weggelaten, indien dit wordt gemotiveerd. Bijvoorbeeld: een leerling heeft een klacht 
ingediend over seksuele intimidatie.  
De klachtencommissie hoort via deskundigen dat er zich ook iets dergelijks in het privé-leven van de 
aangeklaagde heeft afgespeeld. Dergelijke informatie is niet van belang voor de klager. Uit privacy-
overwegingen kan besloten worden de betreffende passage uit het advies niet aan de klager kenbaar 
te maken. 
 
Indien de klacht door het bestuur ongegrond wordt verklaard kan het bestuur op verzoek van en in 
overleg met de aangeklaagde in een passende rehabilitatie voorzien, zo nodig na advies van de 
klachtencommissie. 
 
Indien in deze beslissing een rechtspositionele maatregel is begrepen, worden de vigerende 
bepalingen terzake van hoor en wederhoor in acht genomen. De bepalingen neergelegd in Titel II van 
het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel en de Awb, zijn van toepassing op een besluit van het 
bevoegd gezag van een openbare school voor primair onderwijs. Voor het bijzonder primair onderwijs 
zijn de overige voorwaarden, behorend bij de akte van benoeming, van toepassing. 
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Bij het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs dienen de bepalingen van de CAO-VO in acht te 
worden genomen. 
 
Het bestuur van De Linge is verplicht aangifte te doen van een misdrijf aan de officier van justitie of 
aan één van zijn hulpofficieren. 
 
Schoolbesturen worden verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het 
vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met een 
minderjarige leerling. Als uit het overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk ver-
moeden bestaat van een strafbaar feit, is het bestuur verplicht daarvan aangifte te doen bij 
politie/justitie. Deze verplichting zal de staatssecretaris in de onderwijswetgeving vastleggen, als 
uitwerking van haar voorstellen gedaan in haar beleidsbrief "Preventie en bestrijding van seksuele 
intimidatie". 
 
Wanneer er sprake is van een strafbaar feit wordt met nadruk ontraden de uitkomst van het 
strafproces af te wachten, alvorens door het bestuur maatregelen jegens de aangeklaagde worden 
genomen. Het bestuur heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. 
 
Informatie over deze regeling wordt opgenomen in de schoolgids. Namen en telefoonnummers van de 
voorzitter en de secretaris van de klachtencommissie, van de externe vertrouwenspersoon en van de 
contactperso(o)n(en) worden in de schoolgids vermeld. 
 
De gehele regeling is op te vragen bij de directeur van de school of is te downloaden vanaf de website 
van De Linge (www.delinge.nl).

http://www.delinge.nl/
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Bijlage 2 
 
Reglement Landelijke Klachtencommissie 
 


