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1 Inleiding 

1.1 Structuur van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (hierna genoemd GO!) kent een zeer specifieke 
structuur en bevoegheidsverdeling die is geregeld in het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende 
het Gemeenschapsonderwijs.  
Er zijn drie bestuursniveaus voorzien met elk hun eigen bevoegdheden. Op het lokale niveau zijn er de 
meer dan 1000 onderwijsinstellingen, voor om en bij de 300 000 leerlingen en cursisten, met de 
directeur en een adviserende schoolraad. 32.000 medewerkers engageren zich dagelijks om te werken 
aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid 
ten aanzien van anderen .  
De instellingen worden gegroepeerd in 28 scholengroepen waar de Raad van Bestuur van de 
scholengroep het beleid uitstippelt, samen met de algemeen directeur (meso-niveau). Op het centrale 
niveau is er de Raad van het Gemeenschapsonderwijs met zijn centrale administratieve en pedagogische 
diensten. Hier worden de strategische beslissingen genomen in verband met het GO!. 

1.2 Inhoud van dit jaarverslag 

Bij het opstellen van dit jaarverslag werden volgende informatiebronnen gebruikt: 

 Het interne klachtenregister van de centrale diensten van het GO!  
Hierin worden de klachten en meldingen geregistreerd die de centrale administratie tijdens het 
voorbije jaar heeft ontvangen. 

 De individuele klachtendossiers behandeld door de centrale diensten. 

 De individuele klachtendossiers behandeld door de scholengroepen. 

 De werkingsverslagen van de 28 scholengroepen over hun klachtenbehandeling.  
Aan de scholengroepen werd een vragenlijst bezorgd. Naast cijfergegevens wordt er gepeild 
naar realisaties en verbetervoorstellen Enkel de gegevens over de klachtenbehandeling op het 
niveau van de scholengroepen wordt opgevraagd. Over klachten die op informele wijze 
onmiddellijk door de directies werden afgehandeld, hoeft niet te worden gerapporteerd.  

 Het verslag van de klachtencoördinatie voor het jaar 2011. 

 Informatie van de verschillende afdelingen binnen de centrale diensten over hun activiteiten. 

De centrale klachtencoördinator staat in voor de coördinatie van de werkingsverslagen van de 
scholengroepen.  

Het jaarverslag situeert zich binnen de toepassing van het Klachtendecreet van 1 juni 2001. De 
rapportage beperkt zich dan ook tot de klachten die onder de toepassing van dit decreet en de 
omzendbrief over de organisatie van het klachtenmanagement vallen.  

Naast de cijfergegevens (deel 2) wordt een concreet beeld geschetst van de klachtenbehandeling (deel 
3). In deel 4 wordt verwezen naar de waarden in het GO! Door middel van vier kernwaarden wordt de 
klachtenbehandeling besproken en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. Een belangrijk aspect 
tenslotte is de link met het kwaliteitsmanagement (deel 5). 

Voor klachten en meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag is in het GO! een afzonderlijk 
meldpunt. Het doel van dit meldpunt is om een goed zicht te krijgen op deze bijzondere problematiek 
omdat slachtoffers van dit gedrag hun klacht niet altijd in de openbaarheid willen brengen. Een arts, 
bijgestaan door een psycholoog, begeleidt eventuele slachtoffers naar de al bestaande kanalen. Deze 
meldingen worden niet afzonderlijk geregistreerd als klacht. 

Voor klachten i.v.m. het onderwijs zijn ook heel wat andere mogelijkheden om een klachtenprocedure 
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op te starten. Klachten kunnen via verschillende kanalen worden ingediend, behandeld en opgelost: 
beroepscommissies tegen beslissingen van klassenraden en definitieve uitsluitingen, lokale 
overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen, de Commissies Zorgvuldig Bestuur en Leerlingenrechten, 
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, het Kinderrechtencommissariaat, 
Kind en Gezin voor de kinderdagverblijven, de ombudsdiensten in de consortia voor het 
volwassenenonderwijs. 

1.3 De klachtencoördinator binnen de centrale diensten 

Binnen de centrale diensten van het GO! is in de afdeling Algemene Zaken een klachtencoördinator 
aangesteld. Deze functie wordt waargenomen door een 0,5 FT equivalent personeelslid. De 
klachtencoördinator staat in voor: 

 Correcte informatie en advies over de toepassing van het Klachtendecreet van 1 juni 2001 en de 
klachtenprocedure binnen het GO! 

 Een correcte opvang en onthaal van de klagers: burgers worden op hun gemak gesteld en 
worden vriendelijk ontvangen. 

 Het verzamelen van informatie over de klacht. 

 Een correcte doorverwijzing van de klager naar de klachtenbehandelaar:  
Voor klachten die verkeerdelijk op het centrale niveau worden ingediend, ontvangt de klager 
onmiddellijk de nodige informatie waar hij met zijn klacht terecht kan. Met de burger wordt 
afgesproken of de klacht wordt doorgestuurd naar de scholengroep. Enkel met akkoord van de 
klager wordt de klacht doorgestuurd. Dit om niemand in problemen te brengen. De ervaring 
leert dat de klager meestal zelf liever contact opneemt met de scholengroep. In een aantal 
gevallen stelt de klager de informatie wel te willen doorgeven onder de voorwaarde dat zijn 
naam niet aan de school wordt doorgegeven. 

 Het verlenen van advies en functionele ondersteuning aan scholen en scholengroepen bij hun 
klachtenbehandeling. 

 De ondersteuning van scholengroepen bij het opmaken van hun jaarverslag. 
 Het opmaken van een jaarlijks gecoördineerd verslag voor de Vlaamse Ombudsdienst over de 

klachtenbehandeling in de instellingen van het GO! 

 De terugkoppeling van de resultaten van het jaarverslag naar de organisatie. 
 Het contact met de Vlaamse Ombudsdienst. 

Externe contacten 

 De klachtencoördinator is lid van de stuurgroep ‘Netwerk klachtenmanagement’ van de Vlaamse 
Overheid. 

 De klachtencoördinator nam deel aan volgende vergaderingen in verband met 
klachtenmanagement: 

o de voorstelling van het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst op 28 maart 2012; 

o het klachtennetwerk van de Vlaamse overheid ‘Gluren bij de buren’ op 1 juni 2012; 

o het klachtennetwerk van de Vlaamse overheid ‘Hoe omgaan met klagers’ op 20 
november 2012; 

o de stuurgroep Klachtenmanagement Vlaamse overheid op 20 november 2012. 
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2 Klachten in cijfers  
Hoeveel klachten hebben de centrale diensten en de scholengroepen in 2012 ontvangen?  

Hoe werden deze klachten behandeld?  

Waar zijn de klagers het minst tevreden over? 

 

Kerncijfers 2012 

 257 klachten ontvangen 

 156 klachten behandeld volgens het klachtendecreet 

 77 geregistreerde klachten en meldingen door de centrale klachtencoördinator 

 de meeste klachten gaan over onheuse bejegening 

 toename in klachten over de informatieverstrekking door de school 

 minder geregistreerde klachten over financiële aangelegenheden 

 64 % van de klagers kreeg geheel of gedeeltelijk gelijk 

 de meeste terechte klachten situeren zich in de categorie ‘de materiële staat van de leslokalen, 

schoolgebouwen (o.m. verwarming lokalen), de veiligheid en hygiëne in de school en de 
schooloverlast’ 

 18 % van de klachten zijn mondeling (telefonisch of bezoek) 

 6 interventies van de Vlaamse Ombudsman 

Het totaal aantal klachten blijft min of meer stabiel ten opzichte van 2011. 

 

2.1 Algemeen 

In 2012 ontving het GO! 257 klachten. Tegenover 2011 een zeer lichte daling van het aantal klachten 
met 6%. De sterke daling die zich voordeed in 2011 ten opzichte van 2010 zet zich dus niet verder. 

156 klachten, of 60 % van het totaal aantal klachten, werden behandeld volgens de principes van het 
klachtendecreet. Dit is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2011 (151). Het aantal ontvankelijke klachten 
bedraagt 156 tegenover 101 niet-ontvankelijke klachten. In 2011 bedroeg die verhouding 151 
ontvankelijke klachten tegenover 177 niet-ontvankelijke klachten.  

In verhouding zijn er meer geregistreerde klachten ontvankelijk dan in 2011 (60 % tegenover 55 %). 

De centrale klachtencoördinator fungeert als meldpunt en registreert voor 2012 in totaal 77 klachten en 
meldingen die de verschillende centrale diensten hebben ontvangen.  
De centrale klachtencoördinator stuurde in 2012, 18 klachten rechtstreeks door naar de scholengroepen 
(tegenover 12 in 2011). 41 klagers werden doorverwezen naar de scholengroepen. In de andere gevallen 
werd informatie gegeven over de mogelijke procedures. 
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2.1.1 Drager  

Aantal klachten volgens de drager 

 

brief: 124 

mail: 84 

telefoon: 34 

Fax: 2 

bezoek: 13 

 

2.1.2 Hoedanigheid van de klager 

Hoedanigheid van de klager ouder: 172 

leerling / cursist: 20 

personeelslid: 47 

andere burger : 18 

 

2.1.3 Kanaal 

Aantal klachten volgens het kanaal 
waarlangs de klacht is binnengekomen 

Opmerking: meerdere kanalen zijn mogelijk 

rechtstreeks van burger 224 

via de centrale klachtencoördinator naar 
de scholengroep 

18 

via kabinet 3 

via Vlaamse Ombudsdienst: 6 

via georganiseerd middenveld 
(belangenverenigingen, vakbonden, 
andere klachtendiensten, 
ziekenfondsen) 

6 

andere kanalen (o.a. advocatenkantoor 
(10), verzekeringsmaatschappij, arts) 

16 

 

De scholengroepen ontvangen het grootste deel van de klachten rechtstreeks van de burger.  

Sommige klagers opteren ervoor om andere middelen in te schakelen die zij effectiever achten zoals het 
inschakelen van advocaten of ze dreigen ermee naar de pers te stappen. Deze trend zet zich verder. Er 
wordt meer een beroep gedaan op advocatenkantoren. Vanaf dit moment verloopt de communicatie 
dan niet meer rechtstreeks met de burger maar via het advocatenkantoor. Dit komt een constructieve 
dialoog met de ouders niet altijd ten goede. 

Klachten worden ook gemeld op sociale media zoals Facebook en Twitter. De afspraak is dat er via die 
kanalen niet op de klachten ingegaan wordt. Er wordt in een korte reactie verwezen naar de 
klachtenprocedure. 
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2.1.4 Behandelingsduur 

Behandelingsduur van de klachten 
(tussen de ontvangstdatum van de 
klacht en de verzenddatum van het 
antwoord) 

5 klachten zijn momenteel nog in 
behandeling 

aantal klachten behandeld binnen 45 
dagen: 

244 

aantal klachten behandeld na meer dan 
45 dagen: 

13 

gemiddeld aantal dagen om een klacht 
te behandelen: 

12 

 

In de praktijk worden de meeste klachten veel sneller behandeld dan de voorziene termijn van 45 
dagen. De scholengroepen wijzen op het belang om klachten zo vlug mogelijk af te handelen. De 
gemiddelde behandeltermijn binnen de scholengroepen varieert nogal. Dit is vaak afhankelijk van de 
complexiteit van de klacht. Soms is er tijd nodig om informatie in te winnen of blijkt het zeer moeilijk om 
de verschillende standpunten met elkaar te verzoenen. Daarnaast zijn de vakantieperiodes, en dan 
vooral de zomervakantie, de reden waarom de klachtenbehandeling soms de termijn van 45 dagen 
overschrijdt. 

We komen uit op een gemiddelde van 12 dagen, wat veel korter is dan de decretaal voorziene termijn. 
Klachten die binnen de week worden afgehandeld, zijn geen uitzondering. Op die manier wordt de 
relatie met de klager spoedig hersteld. Elke klager wil immers onmiddellijke actie. 

Het valt wel op dat de communicatie over bepaalde klachten soms blijft aanslepen waardoor deze 
moeilijk worden afgerond. 

2.2 Klachten die niet werden behandeld volgens de principes van het 
klachtendecreet en de omzendbrief over het klachtenmanagement  

2.2.1 Redenen 

Er werd al eerder klacht ingediend over dezelfde 
feiten: 

2 

Ander onderwijsnet 9 

Feiten dateren van meer dan een jaar voor indiening 
van de klacht: 

2 

Er is een ander jurisdictioneel beroep aanhangig (bijv. 
Raad van State) : 

2 

Beroepsschriften tegen uitgereikte B- of C-attesten of 
tegen de definitieve uitsluiting 

24 

Kennelijk ongegronde klachten: 5 

Geen belang van de klager: 4 

Anonieme klachten: 5 
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Klachten over beleid en regelgeving: 1 

Klachten van personeelsleden over hun eigen 
werksituatie (bijv. over niet-heraanstelling van een 
tijdelijke, welzijn op het werk, statuut,…) 

47 

Het GO! besteedt ook aan de onontvankelijke klachten de nodige aandacht. Onontvankelijke klachten 
worden niet behandeld volgens de principes van het Klachtendecreet maar aan de klagers wordt wel 
uitleg gegeven over de bestaande beroepsprocedures en uitleg bij de beleidskeuzes.  

Er is enkel een significant verschil tegenover 2011 voor wat de klachten van personeelsleden betreft.  

Een kennelijk ongegronde klacht is bijvoorbeeld een klacht die is ingediend via een vreemd e-mailadres. 
Op de vraag naar meer uitleg over de aangeklaagde feiten komt geen reactie meer. 

 

2.2.2 Klachten van personeelsleden 

Volgens de richtlijnen van de omzendbrief VR nr. 20 (Leidraad voor de organisatie van het 
klachtenmanagement, ter uitvoering van het decreet van 1 juni 2011 houdende toekenning van een 
klachtrecht ten aanzien van de bestuursinstellingen) moeten klachten van personeelsleden niet 
behandeld worden volgens de principes van het klachtendecreet. De klachten van personeelsleden 
worden geregistreerd, opgevolgd en behandeld. 

Er is meer dan een verdubbeling van het aantal personeelsklachten (van 22 in 2011 naar 47 in 2012). 
Dit is voor een deel te wijten aan een betere registratie. Enkele scholengroep merken wel op dat 
personeelsleden vlugger dan voorheen een klacht formuleren ten opzichte van hun directeur of een 
collega. Er blijken meer klachten te worden neergelegd bij de externe preventie-adviseur. Deze klachten 
worden in dit verslag niet opgenomen.  

Klachten van personeelsleden gaan over:  

Pesten 

 Het pestgedrag van een leerkracht tegenover een andere. Arista onderzoekt de klacht. De klacht 
blijkt gedeeltelijk terecht. De klager onttrekt zich aan een gesprek waardoor een oplossing 
onmogelijk wordt. 

 Een personeelslid is met het oog op een voltijdse betrekking, genoodzaakt om in verschillende 
scholen te werken aangezien het vak dat de leerkracht geeft slechts in zeer beperkte mate in 
een school wordt onderwezen. De leerkracht ervaart de opvolging van één van zijn directies in 
verband met zijn verantwoordelijkheden en plichten als ‘pesten’. 

Informatieverstrekking 

Een leerkracht dient mede namens een aantal collega’s een klacht in tegen de directie omdat ze 
niet akkoord zijn met het gevoerde personeelsbeleid (o.m. de niet-aanstelling van personeel) en 
de visie van de directie op opleiding. De klacht is niet terecht. Aan de directeur werd wel 
gevraagd om aan de personeelsleden meer duiding te geven bij zijn beleidsbeslissingen. 

Communicatie 

 Een personeelslid klaagt over de dreigende houding van de directie tegenover sommige 
personeelsleden. Na een gesprek met de klager worden op diens verzoek geen verdere 
maatregelen ondernomen. 

 Een personeelslid vraagt om inzage in een onderzoeksrapport van Arista. 
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Slechte arbeidsvoorwaarden in de school/instelling, onbegrip of te weinig ondersteuning vanwege de 
directie 

 De moeder van een personeelslid (met een handicap), die een opdracht van vier uren in de 
school heeft is van mening dat haar dochter geen zinvolle werkopdrachten krijgt. Ze ervaart dit 
als pesten. Er wordt afgesproken om personeelsleden met een handicap steeds te laten werken 
onder begeleiding. Het personeelslid krijgt voortaan zinvolle taken, moet enkel in de school 
aanwezig zijn als er zinvol werk is en ze kan haar vierurenwerkweek ook in andere scholen 
uitvoeren.  

 Een personeelslid legt klacht neer bij de politie tegen slagen en verwondingen door een ouder. 

Het beleid van de directeur/school of een genomen beslissing 

 Een personeelslid beklaagt zich over het feit dat een andere collega de vacante uren werd 
toegewezen binnen de benoemingsprocedure. Hij betwist de scores die hij had behaald op het 
interview. 

 Een personeelslid klaagt over een persoonlijke fiche die ze gekregen had omwille van haar 
afwezigheid op de infoavond voor ouders. 

 Het niet wisselen van middagtoezicht van twee zieke collega’s leidt tot overlast voor andere 
collega’s. 

Onheuse bejegening 

CLB-medewerkers dienen een klacht in over de zorgcoördinator van de school die hen onheus 
bejegende. Er zijn gesprekken geweest met de betrokkenen. 

 

 

2.3 Ontvankelijke klachten 

2.3.1 Mate van gegrondheid 

 

Aantal ontvankelijke klachten die verder werden behandeld volgens de 
principes van het klachtendecreet: 

156 

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid 

gegrond: 42 

deels gegrond: 58 

ongegrond: 46 

geen oordeel mogelijk: 10 

Aantal ontvankelijke klachten dat momenteel nog in behandeling is: 11 

 

Van de ontvankelijke en behandelde klachten werden er 100 gekwalificeerd als gegrond of gedeeltelijk 
gegrond. Dit komt neer op een percentage van 64 %. Ten opzichte van het voorbije jaar betekent dit een 
stijging van het aantal gegronde of deels gegronde klachten. Toen was 56 % van de ontvankelijke 
klachten gegrond of deels gegrond.  
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De meeste klachten zijn deels gegrond. Door de hoge graad van menselijk contact is het niet altijd 
evident om de gegrondheid van de klacht te meten. Verwachtingen van burgers verschillen onderling en 
in de tijd. Veel klachten houden immers verband met de relatie tussen ouders/leerlingen en 
leerkrachten/directies. Deze klachten zijn moeilijk toetsbaar bij gebrek aan duidelijke rechtsregels. 
Bijvoorbeeld bij straffen is het duidelijk dat fysiek bestraffen verboden is, maar hoe moet een door de 
ouders als oneerlijk beschouwde straf worden geïnterpreteerd? 
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2.3.2 Overzicht van de klachten in verschillende categorieën  

De volgende tabel geeft een beeld van de problemen die in de klachten voorkomen: 

Onderwerp 
gegrond deels 

gegrond 
ongegrond Geen oordeel 

mogelijk 
Totaal 

over een handeling of houding van de 
directie of een ander personeelslid 25 22 20 8 

75 

over het uitblijven van een beslissing 2 1 0 0 3 

over de bereikbaarheid van de instelling 0 1 2 0 3 

over de informatieverstrekking door de 
school  4 13 2 1 

20 

Over de informatieverstrekking door de 
school aan niet-samenwonende ouders 1 4 3 1 

9 

Over een tucht –of ordemaatregel die werd 
genomen ten aanzien van leerlingen 
(uitgezonderd de definitieve uitsluiting)  2 6 7 0 

15 

over het verloop van een beroepsprocedure 
tegen een definitieve uitsluiting (niet het 
beroepsschrift zelf) 6 0 3 0 

9 

over het verloop van een beroepsprocedure 
tegen een B- of C-attest (niet het 
beroepsschrift zelf) 7 1 9 1 

18 

over de organisatie van activiteiten door de 
school 2 4 4 0 

10 

over schooloverlast (klacht door buren bijv.) 2 0 1 0 3 

over de materiële staat van de leslokalen, 
schoolgebouwen, warme maaltijden  3 5 1 0 

9 

over de veiligheid en hygiëne in de school 3 4 0 0 7 

over zorg en begeleiding van leerlingen (incl. 
CLB) 2 5 3 3 

13 

over zorg en begeleiding van leerlingen met 
speciale noden 2 1 4 1 

8 

over pesten van leerlingen door leerlingen 
op school 5 6 6 1 

18 

over financiële zaken o.m. de schoolkosten, 
maximumfactuur 3 3 3 0 

9 

over leerlingenvervoer (organisatie en 
busbegeleiding) 0 0 1 5 

6 

Kandidaat-tijdelijke wordt niet-aangesteld in 
een school 1 0 4 0 

5 
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Het onderwijs omvat vele aspecten. Geen klacht is hetzelfde. Een bijkomende moeilijkheid bij het 
rubriceren van klachten is dat klachten veelal cumulatief zijn. Een klacht staat vrijwel nooit op zichzelf, 
maar is vaak een opeenstapeling van meerdere kleine irritaties. Dit geldt in vele gevallen voor de 
klachten die in de klachtenprocedure van de scholengroepen terechtkomen. Kleine ergernissen worden 
opgelost door de directeur. Cumulatieve klachten komen terecht in de scholengroep. 

Eén voorval kan ook aanleiding geven tot een waterval van klachten over eerdere kleine incidenten. 
Bijvoorbeeld ingeval van een toegekende straf blijken ouders ook niet meer akkoord te gaan met het 
schoolbeleid, met de beslissing die door de directie of een personeelslid is genomen en de manier 
waarop over de beslissing werd gecommuniceerd. Een klacht gaat dus meestal over meerdere aspecten.  

2.3.3 Toetsing aan de ombudsnormen van de gegronde en deels gegronde 
klachten 

Enkel de gegronde en deels gegronde klachten worden getoetst aan de ombudsnormen. Om de 
hanteerbaarheid voor de klachtenbehandelaars te verhogen wordt iedere gegronde of deels gegronde 
klacht getoetst aan de verkorte lijst van 5 ombudsnormen.  

De burger gaat niet akkoord met de genomen beslissing van de bestuursinstelling: 

De beslissing is niet in overeenstemming met de regelgeving  

De beslissing werd niet voldoende gemotiveerd 

23 

De burger vindt dat de beslissing van de instelling te lang uitblijft: 3 

De burger vindt de informatieverstrekking ontoereikend: 

(Bijv. wat betreft begrijpelijkheid, juistheid en volledigheid van de informatie) 

13 

De burger klaagt over de bereikbaarheid van de instelling: 3 

De burger voelt zich onheus bejegend: 58 

De klachtenbehandelaar is, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, nu wel vertrouwd met de toetsing 
van de klacht aan de ombudsnormen. De rubriek wordt dan in de meeste gevallen ook ingevuld. 

De meest voorkomende reden van gegrondheid is duidelijk, net als de voorbije jaren, onheuse 
bejegening. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de meeste klachten te maken hebben met de houding 
van de directie of leerkracht, de communicatie met de ouders en de zorg voor de leerlingen.  

Een tweede vaak voorkomende reden van gegrondheid is dat men niet akkoord gaat met de genomen 
beslissing.  

2.3.4 Mate van oplossing voor de klachten 

Aantal gegronde en deels gegronde 
klachten volgens mate van 
oplossing 

opgelost: 116 

deels opgelost: 24 

(nog) niet opgelost: 16 
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Het beoordelen of een klacht al dan niet opgelost is vanuit het perspectief van de klager blijft een 
moeilijke oefening.  

Elke klacht is belangrijk en verduidelijkt waar precies de problemen zijn.  
Een opgeloste klacht betekent niet dat klacht terecht is en de klager ook gelijk kreeg. Het betekent wel 
dat beide partijen zich verzoend hebben met het resultaat van de klachtenbehandeling. 

Klachtenbehandelaars die investeren in een persoonlijk gesprek met de betrokkenen hebben minder 
moeite om de mate van oplossing in te schatten.  

2.4 Interventies Vlaamse Ombudsman 

Klagers die niet tevreden zijn over de uitkomst van de eerstelijnsklachtenbehandeling door het GO! 
kunnen hun klacht in tweede lijn voorleggen aan de Vlaamse Ombudsman. 

De Vlaamse Ombudsman kwam in 2012 in zes dossiers tussen, waarvan drie dossiers werden behandeld 
in tweede lijn (in 2011 waren dat vijf dossiers in tweede lijn): 

 In twee dossiers werd een opmerking en/of aanbeveling geformuleerd. 

 Drie dossiers werden afgesloten zonder verdere opmerkingen. 

 Naar aanleiding van één dossier organiseerde de Vlaamse Ombudsman een 
verzoeningsgesprek met een personeelslid. 

 

3 Klachten in beeld  
 

 

Uit de tabel hierboven (punt 2.3.2) blijkt een aantal items duidelijk meer aan bod te komen in de 
behandelde klachten.  

Voor elk thema worden een aantal voorbeelden aangegeven waarover zoal geklaagd wordt. Dit zijn 
incidentele gevallen. De aangehaalde voorbeelden betekenen niet onmiddellijk dat er sprake zou zijn 
van structurele problemen. 

Het klachtenbeeld vertoont dezelfde grote thema’s als de voorbije jaren al zijn er toch wat 
verschuivingen vast te stellen in de rangschikking. Zo zijn er meer klachten die betrekking hebben op 
onheuse bejegening en informatieverstrekking door de school. Klachten over materiële en financiële 
aangelegenheden kenden een daling. Lichte stijgers zijn klachten over orde –en tuchtmaatregelen ten 
aanzien van leerlingen en pesten. 
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3.1 Houding of beslissing van directie en leerkrachten  

Algemeen kan worden vastgesteld dat net als de vorige jaren een groot aantal klachten betrekking heeft 
op een handeling, beslissing of houding van een personeelslid, directie of leerkracht en relationele 
problemen tussen leerkrachten of directies en ouders of leerlingen ( bijna de helft van de aangehaalde 
problemen heeft hier betrekking op). In 62 % van de gevallen is de klacht geheel of gedeeltelijk terecht.  

Onhandige communicatie is een aspect van zowat elke klacht en heeft vooral te maken met perceptie bij 
zender en ontvanger van de boodschap. 

Ouders en leerlingen klagen bijvoorbeeld over: 

Onheuse bejegening 

 Ouders vinden dat hun dochter onrechtvaardig is behandeld ten opzichte van de rest van de klas 
en dit op aansturen van de leerkracht. 

 Een ouder is van oordeel dat haar dochter gepest wordt door een leerkracht. De directie grijpt 
volgens haar niet in. 

 De houding van de leerkrachten tijdens een meerdaagse GWP naar Londen. 

 Een moeder is niet tevreden met het gedrag van leerkrachten tijdens de sportdag en in de 
praktijklessen. De klacht werd aangepakt door de directeur (tuchtprocedure tegen de bewuste 
leerkrachten). 

 Leerkrachten en directie eten samen een ijsje terwijl de kinderen in de naschoolse opvang dit 
kunnen zien. Dit is inderdaad gebeurd. Het was een occasionele gebeurtenis. Aan de directie 
werd gevraagd om dit in de toekomst niet in het zicht van de kinderen te laten plaatsvinden 
ofwel buiten het schooldomein. 

 Een methodeschool werkt niet meer zoals dat jaren geleden het geval was en men zou willen 
dat het pedagogisch project wordt aangepast. 

 Een ouder gaat niet akkoord met het verbod van de directie op het nemen van foto’s. De ouder 
had foto’s van bepaalde personeelsleden op facebook geplaatst. Andere ouders werden 
uitgenodigd om hierop reacties te plaatsen. De fotograaf werd op school uitgenodigd maar is 
hier niet op ingegaan. Om zulke acties te vermijden had de school dan een klacht neergelegd bij 
de politie. De bewuste foto’s werden van facebook gehaald en er volgde een verbod van de 
school op het nemen van foto’s. Hierop diende de ouder klacht neer bij de scholengroep. 

 De kandidatuur van een leerkracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

 Een ouder dient klacht in tegen een leerkracht wegens racistisch woordgebruik ten aanzien van 
haar zoon en haarzelf op een oudercontact. Ze schakelt ook een advocaat in. Na de 
kerstvakantie verandert het kind van school. De algemeen directeur organiseerde na een 
gesprek met de directeur een hoorzitting voor de betrokken leerkracht die een tuchtmaatregel 
krijgt.  

 Een leraar wordt er van beschuldigd een leerling te hebben geslagen. Ten onrechte, blijkt uit 
een onderzoek door de directie. 

 Een kandidaat-tijdelijke wordt niet opnieuw aangesteld in een school. Hij is erg moeilijk 
bereikbaar, wenst alleen maar per aangetekende brief gecontacteerd te worden maar reageert 
hier zelfs niet op reageert niet op de uitnodigingen van de algemeen directeur voor een gesprek. 

Een genomen beslissing 

 Een leerling krijgt geen toestemming om de school 10 minuten vroeger te verlaten omdat zij 
haar bus op tijd zou halen. 
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 Een vertegenwoordiger van de Sikhgemeenschap gaat niet akkoord met het verbod om een 
hoofddoek te dragen. 

 Een weigering tot inschrijving van een leerling. 

 Niet reageren van de klastitularis bij ongewenst gedrag van dochter in de klas. 

 De indeling in klasgroepen. Het beste vriendje van een leerlinge werd in een andere klas 
geplaatst.  

 Een beslissing van de directie om een juf een lesopdracht in een andere klas te geven. 

 Een ouder gaat niet akkoord met het dragen van een T-shirt met het schoollogo voor de lessen 
lichamelijke opvoeding en het dragen van een fluohesje. Hij heeft iets tegen ‘kuddegedrag’. Na 
gesprekken met de directeur blijft de ouder bij zijn standpunt. De leerling draagt nu een eigen T-
shirt en een eigen fluohesje. Alle leerkrachten werden hiervan op de hoogte gebracht. Het 
dragen van een uniform kan niet door een school worden opgelegd maar de school kan wel 
vragen aan de ouders om hieraan hun medewerking te verlenen. 

 Het niet verlenen van toelating aan leerlingen van de tweede graad van de middenschool om ’s 
middags de school te verlaten terwijl de leerlingen van het atheneum op dezelfde campus dit 
wel mogen. De directies van beide scholen zullen volgend schooljaar hun schoolreglementen op 
elkaar afstemmen. 

 Een gewezen personeelslid klaagt erover dat hij niet opnieuw is aangesteld. De klacht wordt 
behandeld met o.m. een persoonlijke tussenkomst van de Vlaamse ombudsdienst. De klager 
beschuldigde de directie van laster. De aanstelling van tijdelijke personeelsleden is een 
bevoegdheid van de directie. Uiteindelijk is er gekozen om de aanstelling van de klager niet te 
verlengen. Dit kan nu eenmaal. Hiervoor is geen verdere motivatie nodig. De Vlaamse 
Ombudsdienst sluit dit dossier af zonder hier verder op in te gaan. 

De scholengroep heeft heel veel energie in dit dossier gestoken om de klager de nodige uitleg te 
geven. 

Onhandige communicatie 

 Een niet gepaste aanpak van leerkrachten en directie bij een pestprobleem. 

 Verbale en fysieke agressie van de directeur tegenover een leerling. 

3.2 Informatieverstrekking door de school 

Nauw aansluitend bij het vorige punt, gaat 18 % van de klachten over de informatieverstrekking door de 
school. 

Informatieverstrekking 

 Onduidelijke communicatie over de optelling van de rapportcijfers en de indeling van het 
rapport in vakken en indeling in subvakken. 

 Onduidelijkheid omtrent de stand van zaken in een lopend onderzoek naar het functioneren van 
een directie.  

 Een ouder klaagt aan dat zijn oudste kind geen plaats had in een Brusselse school. Hij 
beschuldigt de school ervan dat niet alle ouders dezelfde informatie kregen. Het blijkt moeilijk 
een sluitende inschrijvingsprocedure te vinden voor Brusselse scholen waarbij niemand zich 
benadeeld voelt. 
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Aandacht voor gescheiden ouders 

 Een gescheiden vader van twee kinderen in een basisschool heeft de school al meerdere malen 
gevraagd om ook aan hem alle communicatie met de ouders te bezorgen. Uit de terechte klacht 
blijkt dat de nodige informatie i.v.m. schoolse activiteiten en in verband met de vorderingen van 
zijn kinderen niet bij hem toekomt. 
Een school moet zich houden aan de informatieplicht. Dit blijkt niet altijd evident, dit gebeurt 
zeker niet met slechte bedoelingen maar soms ontbreekt de automatische reflex om een extra 
mail of brief te versturen. 

 Een ouder krijgt zijn kind niet mee van ex-partner, hoewel er een echtscheidingsovereenkomst 
is met co-ouderschap. De ex-partner is leerkracht van de school en de ouder heeft het gevoel 
dat de directie de kant kiest van de ex-partner. De directie heeft de ouder onmiddellijk 
uitgenodigd voor een gesprek en heeft aan de ouder gemeld dat de directie zich zal houden aan 
de voorwaarden van de echtscheidingsovereenkomst en erop zal staan dat het kind wordt 
meegegeven met de ouder die in die week voor het kind zorgt.  

 De medewerking van de directie aan een sociaal onderzoek wordt door één van de ouders in 
vraag gesteld.  

 Een kind is ziek met een doktersattest. De ouder had het kind toch naar school gestuurd, 
ondanks het doktersattest, omdat hij oordeelde dat het niet meer ziek was. De andere ouder is 
hiermee niet akkoord. De klacht werd diplomatisch opgelost door de directeur van de school. 

3.3 Zorg voor leerlingen  

18 % van de problemen gaat over het gebrek aan begeleiding of ontevredenheid over de geboden 
begeleiding. Pesten onder leerlingen en de manier waarop daar mee omgegaan wordt, vormt een 
aparte categorie. 

Pesten 

Wat de aanpak van pestproblemen betreft klaagt men vooral over het beperkt optreden van de school 
en over de onmacht om het pestgedrag aan te pakken. Pesten binnen de school kan een halt worden 
toegeroepen door een goed pestbeleid en een samenwerking met het CLB, gesprekken met ouders en 
leerlingen. Maar in de privésfeer gebeurt dit dan niet. Leerlingen pesten verder op het internet of via 
hun GSM. Dit maakt de situatie, waarin de school dan ook niet kan interveniëren, natuurlijk uitermate 
complex. Scholen kunnen voor het uitwerken van een pestactieplan een beroep doen op ondersteuning 
door de Pedagogische Begeleidingsdienst. 61 % van de klagers krijgt geheel of gedeeltelijk gelijk. 

 Verbaal pesten en vernieling van een fiets.  

 Het afpakken van eten door medeleerling. 

 Het filmen van een medeleerling met een GSM. Het filmen van een leerling met de GSM kan 
niet getolereerd worden in onze instellingen. In onze schoolreglementen zijn een aantal 
voorschriften opgenomen om het GSM-gebruik te regelen en binnen de perken te houden. Zo 
mogen leerlingen in de klas (en op het schooldomein) geen gebruik maken van GSM en andere 
technologische apparatuur. Ten aanzien van onze directies formuleren wij een aantal 
aanbevelingen over wat te doen in geval van misbruik. Bij misbruik kan de directie een 
tuchtprocedure opstarten ten aanzien van de betrokken leerling.  

 Niet reageren van de leerkracht op pesterijen op de speelplaats. 

 Twee leerlingen kunnen niet met elkaar overweg en gaan geregeld slaags. De ouder van één van 
hen eist de definitieve uitsluiting van de ander. In het schoolreglement zijn regels opgenomen 
wat betreft orde- en tuchtmaatregelen. De school toont aan welke stappen ze onderneemt. 
Betrokken leerling wiens uitsluiting gevraagd wordt, wordt al extra in de gaten gehouden. 
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Beiden zijn ze geen engeltjes. Beide leerlingen worden zo weinig mogelijk met elkaar 
geconfronteerd. De ouder kon zich hierin vinden. Er wordt afgesproken dat, indien de pesterijen 
erger worden, ze opnieuw contact kan opnemen met de scholengroep. 

 Een ouder twijfelt over de deskundigheid van de leerkracht bij de aanpak van een pestprobleem 
tussen leerlingen.  

 Er wordt volgens de ouders geen passend gevolg gegeven aan een pestincident. Zij klagen het 
gebrek aan actie aan na het gebeuren. De school tracht tot een oplossing te komen via 
gesprekken. Het CLB wordt erbij betrokken. De ouders willen een confrontatie met de ouders 
van de pester. De school wenst daar niet op in te gaan maar voert afzonderlijke gesprekken met 
de ouders van de pester. Er blijft een duidelijk verschil in appreciatie en interpretatie van het 
incident dat plaatsvond en het gevolg dat de begeleiders hieraan gaven. Het dossier escaleert, 
pogingen om de verschillende partijen te verzoenen mislukken en de ouders kiezen ervoor hun 
kind van school te veranderen. 

Leerlingen met speciale noden 

Leerlingen met speciale noden, complexe problemen of leermoeilijkheden kunnen een beroep doen op 
het CLB, een interne leerlingbegeleider of zorgleerkracht van de school. 

 Een ouder twijfelt of de school en het CLB haar zoon niet beter naar het buitengewoon 
onderwijs zouden begeleiden. 

 Een ouder vraagt speciale begeleiding voor zijn zoon met ADHD. De ouder is van mening dat de 
school geen aandacht heeft voor de speciale noden en dat de autoritaire aanpak van de school 
tot het tegenoverliggende effect leidt. De ouder wijt dit ook aan een opeenvolging van 
directeurswissels in de school waardoor er onvoldoende continuïteit en leiding is. Volgens de 
school is de opleiding die de leerling nu volgt niet echt geschikt voor hem omdat het werken 
met machines een gevaarlijke omgeving voor hem vormt.  

De school heeft een aantal stappen genomen om de leerling te kunnen begeleiden. Het ADHD-
contract, opgemaakt tussen de school, het CLB en de ouders vermeldt een aantal afspraken. De 
ouders hebben dit contract ondertekend. 

Onze scholen trachten al onze leerlingen optimaal en individueel te begeleiden. Het leerproces 
van de medeleerlingen mag echter ook niet in het gedrang komen. Dit is voor de school steeds 
een zoeken naar een optimaal evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen. Het is aan 
de klassenraad om indien nodig gepaste maatregelen voor te stellen om het lesverloop voor alle 
leerlingen te optimaliseren. Dit is hier ook gebeurd.  

Ook wat de studiekeuze betreft, heeft men getracht hem hierin bij te staan om zich te 
oriënteren. Een belangrijk aspect hierbij is de veiligheid, ook van de andere leerlingen. Het CLB 
was bereid hem hiermee te helpen.  

Het dossier werd door de Vlaamse Ombudsdienst afgesloten zonder verdere opmerkingen. De 
Vlaamse Ombudsdienst kon de ouder niet meer bereiken. De leerling is intussen al geruime tijd 
niet aanwezig op school. 

 De manier van lesgeven van een leerkracht en het feit dat meer dan de helft van de leerlingen 
niet geslaagd is. 

 Een leerling heeft ADHD. De juf weigert de diagnose te aanvaarden en staat niet open voor 
dialoog. Na een gesprek met de directie en de zorgcoördinator wordt beslist om de leerling in 
een andere klas te plaatsen waar de leerling zich nu wel goed voelt. 

 Een ouder is niet tevreden over de begeleiding van haar zoon die werd doorverwezen naar het 
buitengewoon onderwijs. Ze staat er op dat hij les volgt in het gewoon basisonderwijs. De ouder 
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vraagt kopies van alle verbeterde toetsen. Er volgt een gesprek met directie, zorgcoördinator en 
leerkrachten van de school, gevolgd door een verzoeningsgesprek. Psychologen van het CLB 
worden ingeschakeld. Bemiddeling bracht geen soelaas. De gevraagde zorg gaat de draagkracht 
van de school ver te boven. Door de vele conflicten tussen moeder, directie, zorgcoördinator en 
leerkrachten was er tussen beide partijen geen vertrouwen meer. Het kind werd ingeschreven in 
een andere school. 

Begeleiding 

 Een ouder klaagt over de gebrekkige communicatie met school en CLB over de slechte 
resultaten van haar zoon in het zesde leerjaar. De ouders opteren voor een andere school voor 
hun kind. 

 Een ouder betwist de beslissing tot een jaar overdoen in de basisschool. Na advies van de 
beroepscommissie krijgt hij gelijk. Hij beweert dat de directeur en de onderwijzer zijn kind op 
een vooringenomen manier behandelden bij het begin van het nieuwe schooljaar en absoluut 
wilden bewijzen dat het kind niet klaar was om over te gaan. op vraag van de ouder werd een 
nieuwe school gezocht. Deze oplossing werd aanvaard en het kind wordt er op de voet gevolgd, 
de ouder wordt wekelijks uitgenodigd om de vorderingen van zijn zoon persoonlijk te 
bespreken. 

 Het al dan niet overgaan van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar (advies school en CLB 
verschillen). 

Leerlingenvervoer 

Op korte tijd zijn op de centrale diensten een zestal klachten gespreid over gans Vlaanderen 
binnengekomen over de rijstijl van onze buschauffeurs (in totaal zijn er een 400-tal buschauffeurs). Deze 
klachten werden behandeld door de scholengroepen en gesignaleerd aan de cel Leerlingenvervoer. Er is 
een wettelijk voorziene bijscholing van 35 uur voorzien met het oog op het behalen van een 
vakbekwaamheidsattest (in het kader van een Europese richtlijn). In de bijscholing kan aandacht worden 
gegeven aan het defensief rijden. 

Een keer te veel 
Een kleuter wordt te laat afgezet bij de buitenschoolse opvang. Toen de bus stopte bij de 
opvang was de kleuter niet afgestapt. De busbegeleidster merkte dit te laat en heeft beslist 
eerst de andere kindjes af te zetten en dan terug te rijden naar de buitenschoolse opvang. 
Volgens de ouder is het al de derde keer dat zijn dochter vergeten wordt. De eerste maal heeft 
de juf zich daarvoor geëxcuseerd, de tweede maal heeft de directie de zaak onderzocht en was 
de ouder tevreden met de inspanning. De derde keer is er een keer teveel aan. Er zat een briefje 
in de boekentas van het kind dat zijn dochter op de bus zat. De school bevestigt dat de beslissing 
van de busbegeleidster enigszins ongelukkig was. Ze had eerst het kind moeten afzetten. 

Toezicht 

 Een leerling was samen met vriendjes weggelopen van school. De ouder stelt dat de directie en 
de beheerder haar onvoldoende informatie gaven en dat er te weinig toezicht op school was. Bij 
indiening van de klacht was de leerling al ingeschreven in een andere school. 

 De installatie van een duimscansysteem voor een betere en efficiëntere controle van 
afwezigheden terwijl de schoolraad een negatief advies gaf. 

Beroepsschriften tegen uitgereikte B- en C-attesten en definitieve uitsluitingen 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het beroepsschrift die behandeld wordt binnen de daartoe 
voorziene beroepsprocedure. De beroepsschriften zelf blijven buiten de scope van de rapportage, hier 
wordt niet over gerapporteerd (dit wordt dan beschouwd als een klacht die niet moet behandeld 
worden volgens het klachtendecreet).  
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Daarnaast is er ook een mogelijkheid om over het verloop van de beroepsprocedure een klacht in te 
dienen.  

Het aantal geregistreerde klachten over het verloop van de beroepsprocedure tegen B- en C-attesten is 
sterk gestegen. 

Mogelijks is er verwarring over het beroepsschrift en de klacht. Een mogelijke oplossing voor een 
accuraat beeld is de cijfers voor de ingediende beroepsschriften apart op te vragen. 

Ouders en leerlingen blijken niet altijd op de hoogte van de beroepsprocedure. Daarom wordt 
geadviseerd om deze informatie uitdrukkelijk mee te geven bij elk B- of C-attest. De periode waarin men 
in beroep kan gaan is zo kort dat duidelijke en snelle informatie over de beroepsprocedure geen 
overbodige luxe is. 

3.4 Tucht- en ordemaatregelen ten aanzien van leerlingen  

De klachten rond opgelegde orde- en tuchtmaatregelen blijven stabiel tegenover het voorgaande jaar. 

Er wordt in de meeste gevallen niet geklaagd over het feit dat de scholen bestraffen maar wel over de 
manier waarop dit gebeurt en de wijze waarover hier gecommuniceerd wordt. Vooral de fair-play en 
evenredigheid, ‘staat de straf in verhouding tot de gepleegde feiten?’, wordt in vraag gesteld. 

Ouders gaan bijvoorbeeld niet akkoord met opgelegde straffen om volgende redenen: 

 Ouders vinden dat hun kinderen onrechtvaardig zijn gestraft terwijl volgens hen de ganse klas 
had moeten krijgen. 

 De straf staat niet in verhouding tot de uitgesproken maatregel 

Een leerling wordt op contract gezet. De ouders worden hiervan per aangetekende brief 
verwittigd. De ouders tekenen het contract maar voelen zich daar achteraf niet goed bij. De 
leerkracht diende intussen een klacht in bij de politie tegen de ouders omdat zij zich agressief 
hebben gedragen. De directie heeft in een gesprek met de ouders de doelstellingen van het 
contract toegelicht. Er worden afspraken gemaakt. Er wordt een attituderapport opgesteld voor 
de leerling en problemen worden via de agenda gemeld aan de ouders. De directeur woont een 
les bij van de leerkracht. 

Leerkrachten die een klacht willen indienen bij de politie bespreken dit best eerst met hun 
directie. 

 In het begin van het schooljaar wordt een leerling ‘uit de les verwijderd’ naar aanleiding van 
agressief gedrag tussen hem en een andere leerling. De ouders verweten de school dat hun 
zoon werd afgeranseld, dat de leerkracht getuige was van dit gebeuren en niet ingreep. 
Bovendien mocht volgens hen de leerling die dit feit had gepleegd gewoon de lessen blijven 
volgen. Uit onderzoek blijkt dat de leerling die agressief was geweest wel degelijk werd 
geschorst van de lessen en op contract werd gezet. De leerling die werd aangevallen gaf zelf aan 
te willen veranderen van school. Hij vroeg om naar huis te gaan, de directie gaf hier uiteraard 
geen toestemming voor maar stelde hem voor om plaats te nemen in de studie.  

 Een preventieve schorsing wordt omgezet in een tuchtmaatregel ‘twee dagen verwijdering van 
de school’. De ouders vrezen dat deze maatregel de latere schoolcarrière van hun zoon kan 
schaden. Op vraag van de ouders bevestigt de school dat alle orde- of tuchtmaatregelen die in 
het leerlingendossier voorkomen nooit worden overgedragen naar een andere school. 

 Een ouder denkt dat haar zoon niet zal slagen omdat hij voor 3 weken wordt geschorst tijdens 
de examenperiode.  

 Kort voor een GWP wordt een leerling betrapt met softdrugs en geschorst. Hij mocht niet mee 
op reis en kreeg de betaalde borgsom niet terug. Na onderzoek bleek dat de school een 
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procedurefout maakte en werd besloten om de helft van de reissom terug te betalen. 

 Een ouder wil dat de aanstoker van een vechtpartij tussen leerlingen op de trein uit de school 
werd gezet. De school heeft de betrokken leerlingen gehoord en de aanleiding van de 
vechtpartij onderzocht. 

In de helft van de gevallen heeft de klager geheel of gedeeltelijk gelijk. 

3.5 De materiële staat van de leslokalen, schoolgebouwen (o.m. verwarming 
lokalen), de veiligheid en hygiëne in de school en de schooloverlast  

Klachten binnen deze categorie zijn zeer divers. Binnen deze categorie komen ook de meeste klachten 
van ‘andere’ burgers voor. Dit zijn dan meestal de buren die dichtbij de school wonen. 

In 10 % van de klachten komt dit thema aan bod. In één geval is de klacht volkomen onterecht.  Dit is 
dan ook een thema waarover weinig gediscussieerd kan worden. Een scholengroep merkt de tendens op 
dat niet enkel op scholengroepniveau maar ook in de scholen er een toename is van het aantal klachten 
over de materiële staat van de gebouwen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de toestand waarin vele 
van de gebouwen zich bevinden en de beperkte financiële middelen die de scholengroep en school 
hebben om hieraan iets te verhelpen. 

Een bloemlezing: 

 De temperatuur van het douchewater in het internaat is te laag. 

 Een defecte schoolbus waardoor een geplande activiteit op woensdagnamiddag niet kon 
doorgaan. 

 De veiligheid van het slot aan het poortje van de kleuterspeelplaats waardoor de kleuters dit 
zelf zouden kunnen openen. Bij controle bleek dit niet het geval te zijn. 

 De temperatuur in de kamer van het internaat. 

 De toestand van de speelplaats in een basisschool. 

 Een ouder diende klacht in over de voorlopige opvang van het kinderdagverblijf in een 
polyvalente zaal van een school nadat brand het kinderdagverblijf onbewoonbaar had gemaakt 
en in afwachting van het plaatsen van containers en het opstarten van een nieuwbouw. Het 
bouwdossier laat op zich wachten , de gemeente weigert een bouwvergunning af te leveren 
voor het plaatsen van containers. De scholengroep opteerde voor tijdelijke opvang in de 
basisschool. Het alternatief was de kinderen te verspreiden over andere kinderdagverblijven 
wat voor de ouders minder gemakkelijk zou geweest zijn. De ouders werden herhaaldelijk 
schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het dossier/dergelijke klachten kunnen 
onmogelijk vermeden worden. Andere externe partijen zijn betrokken voor bijvoorbeeld het 
afleveren van de bouwvergunning. 

 Een buurvrouw van een kunsthumaniora beklaagt zich over de repetities en lessen met slagwerk 
met openstaande ramen en over rondhangende leerlingen op de stoep voor de school die voor 
overlast zorgen. Het is zeer moeilijk om de klager tevreden te stellen. In het antwoord op de 
klacht worden een aantal afspraken met de school opgelijst. In een gesprek met de coördinator 
van de school worden deze afspraken besproken. 

 Kinderen hebben voor de vijfde keer dit schooljaar luizen. Er volgen extra controles. De te 
volgen behandeling wordt aan de ouders bezorgd. 

 Een cursist van het CVO dient een klacht in over kapotte ramen die niet meer dicht kunnen 
waardoor het erg koud wordt in het lokaal. Uiteindelijk na herhaaldelijke meldingen wordt het 
raam dichtgeschroefd. 
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 Gebrek aan onderhoud van klaslokalen die noodgedwongen door leerkrachten worden gepoetst 
i.p.v. door het onderhoudspersoneel. De school werft een extra contractueel personeelslid aan. 

 Een buurman, huurder van het huis palend aan de school klaagt over een vochtprobleem in zijn 
huis en aan de muur waarop klimop van de school groeit. De preventiecoördinator onderzoekt 
het dossier en daaruit blijkt dat de school niet de oorzaak is van het probleem.  

 De sluiting van de toiletten tijdens de lesuren. Leerlingen mogen de les verlaten voor een 
toiletbezoek maar moeten dan de sleutel vragen aan het secretariaat. Daar is niet altijd iemand 
aanwezig. De reden waarom de toiletten gesloten worden is omdat leerlingen toiletpapier 
proppen in de lavabo waardoor de toiletruimtes overlopen. Er is ook al brand gesticht in de 
toiletten (met ontploffing). Dit was al meerdere malen gebeurd. De directie beslist hierop om de 
leerkrachten een sleutel te geven. De directie is zich ervan bewust dat er een probleem is met 
het onderhoud van de toiletten. Het aantal poetsuren zal worden uitgebreid. Er wordt 
afgesproken om over dergelijke maatregelen vooraf met de ouders te communiceren. 

 Een cursist klaagt over de toegankelijkheid van de instelling voor personen met een handicap. 
Ze vraagt om een uitgerust klaslokaal op de gelijkvloerse verdieping en een aanpassing van de 
deuren zodat rolstoelgebruikers de gebouwen autonoom kunnen binnenrijden. Blijkbaar wist de 
cursiste niet af van de speciaal aangepaste ingang voor rolstoelgebruikers. Er wordt met de 
school afgesproken dat ze bij inschrijving hierover duidelijk moet communiceren naar 
toekomstige gebruikers van die ingang. De inspanningen die de school doet voor het beter 
toegankelijk maken van haar infrastructuur voor mensen met een handicap zijn er en zijn ook 
opgenomen in een meerjarenplan. 

3.6 Financiële zaken  

We vermelden hier ook de klachten over financiële aangelegenheden (5,7% van het aantal klachten). In 
6 op de 10 gevallen zijn de klachten gegrond of gedeeltelijk gegrond.  

Ter illustratie, een aantal zaken waarover werd geklaagd:  

 Zoon moet deelnemen aan extra stage. Ouders weigeren dit omwille van de kostprijs die 
volgens hen vooraf niet gekend was (klager nam advocaat onder de arm). 

 Een hoog openstaand saldo voor de kinderopvang terwijl de ouder van mening is dat dit 
onmogelijk is omdat haar zoontje weinig naar de opvang is geweest. 

 Hoge facturen in een internaat. 

 Een ouder klaagt erover dat de waarborg voor zijn dochter die dit schooljaar niet meer in het 
internaat zit, nog steeds niet is doorgestort. Hij zou reeds vier maal het internaat gecontacteerd 
hebben daarover, maar tevergeefs. Na onderzoek bleek dat de waarborg inderdaad nog niet 
was doorgestort. Volgens de administratieve medewerker van het internaat gebeurt dit jaarlijks 
in de maand november. In het begin van het schooljaar wordt prioriteit gegeven aan de 
administratie i.v.m. huidige en nieuwe internen. Het internaat betaalde om organisatorische 
redenen de waarborgen terug in de maand november. Er was slechts één administratieve 
medewerker die in het begin van het schooljaar eerst heel wat ander taken had. Pas in de 
herfstvakantie kon begonnen worden aan de uitbetaling van de waarborgen volgens het 
principe: het laagste kamernummer eerst en zo worden alle kamers afgehandeld. De 
scholengroep heeft hier het initiatief genomen om voor te stellen dat de ouders op het einde 
van het schooljaar ervan op de hoogte worden gebracht dat de uitbetaling van de waarborg 
steeds gebeurt in de loop van de maand november. 

 



 23 

4 Een waarde(n)volle klachtenbehandeling 
Dit deel beschrijft de klachtenbehandeling aan de hand van vier belangrijke waarden in het GO! (uit ‘Het 
GO! waardenboek. Het DNA van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’). 

Naast individuele klachtendossiers komen verschillende verbetervoorstellen en initiatieven aan bod om 
klachten in de toekomst te voorkomen. 

 

De doelstellingen van een kwaliteitsvolle klachtenbehandeling worden samengevat in de volgende 
kernwaarden: 

1. Openheid 
2. Respectvol 
3. Verantwoordelijk 
4. Integriteit 

 

4.1 Openheid 

Open en duidelijke communicatie, transparant, goede informatieverstrekking, luisteren, goede 
motivering, inlevingsvermogen 

Een ouder gaat niet akkoord met het gevoerde beleid en de persoonlijkheid van de directeur. Zij 
wil zich niet wenden tot de algemeen directeur van de scholengroep. Na tussenkomst van de 
centrale diensten vindt er een gesprek plaats met de ouder en de algemeen directeur van de 
scholengroep. Uit dit gesprek bleek dat het voornaamste ongenoegen de manier was waarop de 
school volgens de ouder is omgegaan met de pestproblematiek waarin haar kind het 
voorgaande schooljaar slachtoffer was.  

Initiatieven 

Vanuit die vaststelling heeft de scholengroep nagegaan hoe de school heeft gereageerd op de 
signalen van de ouder in verband met haar kind en wat het algemeen beleid rond pesten is. Er 
bleken reeds heel wat aandachtspunten van het beleid maar ze waren niet in één document 
geïntegreerd. Daaraan werd tegemoet gekomen. De school maakte werk van een gestoffeerd en 
duidelijk antipestbeleidsplan. 

Aanbeveling 

Door te anticiperen en participatief te luisteren kan heel veel frustratie worden gekanaliseerd 
zodat dit niet uitmondt in klachten. Algemeen gezien staat vast dat een zorgvuldige en 
duidelijke informatieverstrekking aan ouders tal van conflictsituaties kan voorkomen. Een goed 
geïnformeerde klager zal ook slimmer klagen.  

Klachten kunnen op het eerste zicht over iets geheel anders gaan. Een gesprek kan licht werpen 
op een totaal andere problematiek.  

Aanbod GO! Nascholing 

GO! Nascholing richtte een reeks nascholingen in rond conflicthantering met volwassenen voor 
directies.  
GO! nascholing biedt een specifiek aanbod rond communicatie met ouders:  

Klare taal! Mondelinge communicatie met ouders. 
Klare taal! Schriftelijke communicatie met ouders. 

In de basisopleiding directeur wordt doorheen alle thema's van de opleiding de nadruk gelegd 
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op duidelijke communicatie. Tijdens de directie- en middenkaderopleidingen worden niet alleen 
nieuwe inhouden en methodieken aangereikt, ook het begrippenkader wordt op een frisse 
manier geherformuleerd: beleidvoerend vermogen bijvoorbeeld wordt opgesplitst in 
componenten zoals strategisch plannen, leiderschap, participatie, kwaliteitszorg, HRM, 
functionerings- en evaluatiebeleid en conflicthantering . Doorheen deze onderwerpen, en met 
name het laatste, wordt de link gelegd met klachtenmanagement en de regelgeving die 
daarmee samenhangt. 

4.2 Respectvol 

Respecteren van rechten, eerlijk en oprecht, inlevingsvermogen, luisteren, fatsoenlijke bejegening, 
evenredigheid, fair play, bijzondere zorg, hoffelijkheid 

Onbetaalde schoolfacturen 

Een basisschool hanteerde een nogal scherpe toon bij het formuleren van de sancties bij niet-
betaling, ’bij de zesdejaars wordt de volgende school op de hoogte gebracht en dit zou 
vervelende gevolgen kunnen hebben’. 

In een andere school luidt het ’Bovendien wordt een incassobureau ingeschakeld’.  

In een ander geval mogen de leerlingen een schoolvoorstelling niet bijwonen als hun ouders niet 
betaalden. 

Structureel initiatief 

Onbetaalde facturen zijn een probleem waarvan we kunnen uitgaan dat het nog toeneemt.  

De directieraad heeft beslist om een werkgroep op te richten die deze problematiek gaat 
onderzoeken en adviezen formuleert ten aanzien van onze instellingen om hier op een 
verantwoorde wijze mee om te gaan, rekening houdend met de waarden van ons pedagogisch 
project. 

Aanbevelingen 

De Vlaamse Ombudsman wijst er op dat dergelijke boodschap ook kan gebracht worden op een 
positieve manier bijvoorbeeld door in één paragraaf even op de fair play te wijzen: ‘De school 
heeft een heel jaar hard gewerkt en heeft dat geld nu ook nodig om ook in september weer klaar 
te staan voor de nieuwe kinderen’. Op een mildere toon kan daar nog bij dat indien nodig er 
stappen kunnen gezet worden om tot betaling te komen of dat mensen die echt financieel in de 
problemen zitten de directeur moeten contacteren. 

Tussen de factuur en de eerste aanmaning wordt beter eerst ook een herinneringsbrief 
gestuurd. Een directe aanmaning lijkt nogal bedreigend te zijn. 

Sancties ten aanzien van leerlingen bij onbetaalde schoolfacturen bijvoorbeeld het niet mogen 
participeren aan schoolactiviteiten zoals een toneelvoorstelling, het weigeren van warme 
maaltijden, kinderen wiens ouders niet betaalden in een klasje apart zetten kunnen eigenlijk 
niet. Waarbij we zeker niet ontkennen dat er ook geen schrijnende gevallen van wanbetaling 
kunnen zijn. In dit geval lijkt een persoonlijk contact met de ouders aangewezen en kan een 
afbetalingsplan voorgesteld worden. 

Het doorgeven van gegevens aan een volgende school kan natuurlijk niet. 

Onheuse bejegening 

Een grootvader haalt zijn kleinkind op in een basisschool en maakt hiervoor geen gebruik van de 
geëigende paden maar van de toegang via de parking van het personeel. Er hangt een bordje 
‘Verboden toegang voor onbevoegden’. De grootvader wordt hierover aangesproken door het 
onderwijzend personeel en ook door de directie. Zij verwijzen onder andere naar het 
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verzekeringsmatige aspect. De grootvader voelt zich behandeld als een klein kind en vindt dat 
hij geen ‘onbevoegde’ is. Hij vindt de communicatiestijl van de school beneden alle peil. De 
grootvader stuurt zijn klacht via mail naar de algemeen directeur en zet hierin zijn standpunt 
duidelijk uiteen. Hij beklemtoont de ‘autoritaire manier van aanpakken’ van de betrokken 
school in de omgang met zijn persoon. 

De algemeen directeur heeft de grootvader persoonlijk uitgenodigd voor een gesprek, samen 
met de betrokken directie. Er werden concrete afspraken gemaakt en de meningsverschillen 
werden uitgeklaard.  

Initiatief 

Op suggestie van de grootvader en andere ouders werd een speciale avond ingericht voor alle 
geïnteresseerde ouders en personeelsleden van de scholengroep om meer te weten te komen 
over de werking van de schoolverzekeringen. In de betrokken school zijn ook een aantal 
infrastructurele ingrepen gepland. 

Definitieve uitsluiting  

Een leerling wordt definitief uitgesloten in de maand mei. Volgens de ouders staat de 
tuchtmaatregel niet in verhouding tot de feiten. Het zou gaan om een uit de hand gelopen grap 
met enkele flessen water. De ouders merken op dat de tuchtprocedure niet correct is verlopen: 

o De ouders werden voorafgaand niet schriftelijk geïnformeerd; 
o De uiteindelijke beslissing werd niet schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld; overleg 

met de directeur over de sanctie lukt niet; 
o Doordat er geen formele beslissing wordt gestuurd, kunnen de verzoekers de 

beroepsprocedure niet starten; 
o Op de vraag om de uitsluiting pas op 30 juni te laten ingaan, wordt niet gemotiveerd 

geantwoord; 
o Het CLB stelt een school voor die te ver van de woonplaats vandaan ligt. 

De beroepscommissie behandelt de klacht. Na de beslissing tot uitsluiting is er alsnog een 
overleg geweest met de directie. Dit overleg leidde ertoe dat de sanctie werd herzien en de 
leerling terug de lessen mocht volgen. Het gedrag van de leerling wordt wel nauw opgevolgd via 
een volgkaart. De Vlaamse Ombudsman sluit het dossier zonder verdere opmerkingen af. 

4.3. Verantwoordelijk 

Betrokken, oplossingsgericht, maatwerk, de-escalatie, initiatief, beslissen 

Pesten  

Een leerling wordt ernstig gepest door een drietal jongens. Na een incident tijdens de turnles 
reageert de leerling zo agressief dat de lerares LO die probeerde tussen te komen, de klappen 
kreeg. Dit leidde tot de tuchtsanctie dat de leerling geschorst wordt voor de lessen LO en voor 
alle buitenschoolse activiteiten.  

De ouder begrijpt zeer goed dat zijn zoon zelf te ver is gegaan en straf verdient. Hij heeft niet 
veel nodig om tot een (te) felle reactie te worden uitgelokt. Daarvoor is hij in behandeling 
Tegelijkertijd is hij echter erg gefrustreerd dat de pesterijen aanhouden en dit blijkbaar niet 
afdoende wordt aangepakt of in de hand kan worden gehouden.  

Omdat het al begin mei is en de leerling in het zesde leerjaar zit, neemt de Vlaamse 
Ombudsman het dossier in behandeling. 

Om de verstandhouding tussen de ouders en de school wat uit te klaren en tot goede afspraken 
te komen voor de rest van dit schooljaar, vraagt de Vlaamse Ombudsdienst aan de school om 
een gesprek te organiseren met de vader, de directeur en iemand van het CLB om alle plooien 
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glad te strijken, de concrete aanpak de komende weken te bespreken en het toch nog eens even 
over de strafmaat te kunnen hebben.  

Het overleg met de ouders heeft tot goede afspraken geleid om het pesten aan te pakken: 
wekelijkse gesprekken met de leerling en de pesters door het CLB, een juf die als 
vertrouwenspersoon geregeld informeert hoe de leerling zich voelt, scherper toezicht om 
nieuwe incidenten te voorkomen en duidelijke communicatie met beide ouders.  

Aanbeveling 

De Vlaams Ombudsdienst kwalificeert de standpunten als verzoend maar maakt één bemerking. 
Tijdens het gesprek bleek dan het pesten al een voorgeschiedenis kende vorig schooljaar en de 
leerling in januari niet mee was op bosklassen uit angst voor de pesters. De stiefmoeder was zelf 
in februari naar het CLB gegaan met de vraag om begeleiding. De Vlaamse Ombudsdienst meent 
dat er in februari voldoende signalen waren voor het CLB om dit probleem al in februari ter 
harte te nemen en niet af te wachten. 

4.4. Integriteit 

Eerlijk en betrouwbaar, onpartijdigheid, professionaliteit, redelijkheid 

Sociale media 

Een directeur diende via facebook een vriendschapsverzoek in voor twee minderjarige oud-
leerlingen met het oog op het verzamelen van gegevens van oud-leerlingen. Het 
vriendschapsverzoek kaderde in de strategische doelstellingen van de scholengroep om via het 
verzamelen van outputgegevens van zelfevaluatie en kwaliteitsimplementatie te doen.  

Initiatief 

Naar aanleiding van die klacht zal de directeur voor professionele doeleinden geen privé-
account meer gebruiken. Er zal een bedrijfspagina op facebook aangemaakt worden. De 
betrokkene zal ook een communicatietraining volgen.  

Aanbevelingen 

Het GO! verspreidde dit jaar in alle instellingen richtlijnen voor het gebruik van sociale media. 

Het verlenen van ICT-opdrachten aan eigen personeelsleden met een bijberoep 

Naar aanleiding van een bepaald artikel dat in de krant verscheen werd een personeelslid ervan 
beschuldigd de pers te hebben ingelicht over zogenaamde wantoestanden in de scholengroep. 
Het personeelslid hield zijn onschuld vol en vond dat de collega’s hem unfair behandelden. De 
klacht werd ook behandeld door de Vlaamse Ombudsman. Er werden gesprekken gevoerd om 
de relaties tussen de collega’s te verbeteren maar ook om de pijnpunten die in het 
krantenartikel verschenen weg te werken. 

Initiatief 

De Raad van Bestuur van de betrokken scholengroep had voor het gesprek met de Vlaamse 
ombudsman al beslist om geen opdrachten meer toe te kennen aan eigen personeelsleden.  

Aanbeveling 

De Wet op de overheidsopdrachten regelt de procedures volgens dewelke de aanbestedingen 
moeten verlopen. Hoewel de Wet op de Overheidsopdrachten geen bepaling inhoudt over de 
toekenning van opdrachten aan eigen personeelsleden kan, hoewel alles juridisch correct is 
verlopen, er deontologisch wel een probleem zijn gezien de mogelijke belangenvermenging. 
Elke zweem van partijdigheid of belangenvermenging wordt best vermeden. Het is niet 
aangewezen dat een firma of onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met 
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een personeelslid, meedingt bij gunningen. Zij neemt in dit geval beter niet via een prijsofferte 
deel aan de procedure tot aanbesteding. 

 

5 Klachtenbehandeling als kwaliteitsinstrument 

5.1 Doelstellingen 

Naast de wettelijke verplichting om klachten te behandelen blijft het GO! werken aan een 
klachtenmanagementsysteem waarbij lessen getrokken worden uit de klachtenbehandeling.  

Onze doelstellingen binnen het klachtenmanagement zijn: 

1. een snel herstel van een verstoorde onderlinge relatie 

2. een eenvoudige en laagdrempelige klachtenprocedure 

3. systematisch geordende gegevens verzamelen  

5.1.1 Het herstel van de relatie 

Op korte termijn zorgt klachtenmanagement ervoor dat de onvrede bij de klager wordt weggenomen en 
dat een eventuele beschadigde vertrouwensrelatie wordt hersteld. Het gaat om wederzijds vertrouwen 
en het opbouwen van een dialoog. Klachten leren ons veel over het karakter, de eisen en de 
verwachtingen van de klager. Zo leert men de klager beter kennen en kan men eventueel anticiperen op 
volgende conflicten. Scholengroepen wijzen daarom op het belang van een snelle afhandeling van de 
klachten.  

Ontevredenheid wordt vaak veroorzaakt door verwachtingen die niet worden waargemaakt. Hoewel 
verwachtingen zeer uiteenlopend kunnen zijn, kan het goed managen van verwachtingen veel klachten 
voorkomen. Het is duidelijk dat ouders gevoeliger geworden zijn voor een onvriendelijke bejegening. 
Het is gemakkelijker om over te stappen naar een andere onderwijsinstelling als het de ouders niet 
bevalt. Zelfs als de ouders dan toch kiezen voor een andere school en de relatie op dit moment eigenlijk 
wordt beëindigd, vinden wij wel dat een duidelijk en gemotiveerd antwoord op de klacht blijk geeft van 
goed bestuur en aantoont dat de scholengroep de klachten ernstig neemt. Dit kan het imago van de 
scholengroep slechts ten goede komen. Als er dan iets fout gelopen zou zijn, kunnen 
verontschuldigingen mogelijk toch leiden tot een ander idee van de ouders over de school. Voor de 
school is dit zeer belangrijk omdat de ouders vast wel met andere mensen over de gebeurtenissen 
zullen spreken die tot verandering van school hebben geleid. 

Het is wel belangrijk rekening te houden met de representativiteit van de klager: in hoeverre stemmen 
de eisen en wensen van de klager overeen met de eisen en wensen van de overige niet-klagers? 

Vertrouwen krijgen en versterken 

De concrete interactie met de klager tijdens de klachtenbehandeling kan het vertrouwen versterken. De 
relatie tussen een ouder en de school is een zeer speciale relatie waarin vertrouwen cruciaal is. Er zijn 
geen producenten en consumenten in het onderwijs. Onderwijs is een voortdurende interactie. 
Directies zijn in dit geval de eerste betrokkenen die kunnen optreden bij ernstige conflicten tussen een 
leerkracht en leerling. Het relatief groot aantal klachten over relationele problemen dat werd behandeld 
door de scholengroepen wijst er wel op dat gesprekken tussen ouders en directie voor de leerling soms 
maar weinig oplossen. Dit moet wel wat genuanceerd worden. Het is inherent aan de 
klachtenprocedure dat het net die klachten zijn, waar de ouders of leerlingen niet tevreden zijn over de 
klachtenbehandeling door de directie, die bij de scholengroep terecht komen. Dit aspect zal dus haast 
altijd aan bod komen in de klachtenbehandeling door de scholengroep. Bij conflicten, gestoeld op 
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interpretaties en percepties, blijkt het niet altijd gemakkelijk te zijn om mensen te overtuigen. 

Enkele aanbevelingen voor een kwaliteitsvol contact: 

 Het contact mag schriftelijk of digitaal zijn maar moet zo persoonlijk mogelijk zijn. Spreek de 
klager in het schriftelijk antwoord persoonlijk aan. Gebruik geen derde persoonsvorm. 

 Gebruik geen juridisch jargon. Tracht wet- en regelgeving eenvoudig uit te leggen zonder al te 
veel verwijzingen naar en citaten uit regelgeving. 

 Neem de klager serieus en behandel hem met respect . Veel irritatie komt voort uit een 
miskenning en achteloos of niet reageren. 

 Beslis samen met de klager. 

 

Bemiddeling 

In een paar gevallen werd gebruik gemaakt van bemiddeling door een externe erkend bemiddelaar 
(herstelgericht werken).  

Ook de centrale diensten kunnen, afhankelijk van de situatie en met akkoord van de betrokken partijen 
een bemiddelende rol spelen. Hierbij denken we aan die gevallen waar de situatie op niveau van de 
scholengroepen muurvast zit of waar de klager zich niet wil wenden tot de scholengroep. De 
aanwezigheid van de centrale diensten, zonder ingrijpen in de concrete klachtenbehandeling, kan de 
situatie mee helpen objectiveren.  

5.1.2 Een eenvoudige en laagdrempelige klachtenprocedure 

Het doel van klachtenmanagement is dat klachten die leven zoveel mogelijk worden geuit en direct op 
de juiste plaats in de organisatie terecht komen waar men er ook echt iets kan aan doen en liefst zo snel 
mogelijk. Aan klachten die worden gemeld valt iets te doen, klachten die niet worden gemeld gaan een 
eigen leven leiden en berokkenen schade aan de organisatie. De publicitaire waarde van een klacht is 
een aspect van het klachtenmanagement waar het GO! een grote waarde aan hecht. Een goede 
klachtenafhandeling leidt tot positieve mond-tot-mondreclame en draagt bij tot een goed imago. 

Het GO! kent een gedecentraliseerde klachtenprocedure, goedgekeurd door de Raad van het 
Gemeenschapsonderwijs op 3 december 2004 en in overeenstemming met de bevoegdheidsverdeling 
bepaald door het Bijzonder Decreet.  

Klachten moeten in principe binnen de school of instelling zelf opgelost kunnen worden. Klachten 
kunnen gemeld worden aan de directeur en met hem worden besproken. In dit geval probeert de 
directeur die de klacht in ontvangst neemt, deze direct en informeel af te handelen. De 
verantwoordelijkheid om klachten te behandelen wordt zoveel mogelijk bij de directeur gelegd, zodat 
een directe en informele klachtenbehandeling kan gebeuren op de plaats waar de klacht zich voordoet. 
Op die manier kan zo snel mogelijk op de gepaste manier worden gereageerd. Wellicht worden de 
meeste klachten op schoolniveau informeel afgehandeld en dus niet geregistreerd (artikel 6 
Klachtendecreet).  
Een groot deel van de klachten wordt dan ook simpelweg opgelost door wat begrip te tonen en te 
luisteren. Daarvoor hoeft geen langdurige en ingewikkelde klachtenprocedure te worden doorlopen. De 
informele aanpak op schoolniveau verschilt van directie tot directie.  

Lukt het niet om een bevredigende oplossing te vinden, dan kan men gebruik maken van de 
mogelijkheid om een (formele) klacht in te dienen bij de algemeen directeur van de scholengroep. Vanaf 
dit moment komt deze klacht terecht in de klachtenprocedure. De algemeen directeur kan beslissen om 
complexe klachten ter behandeling voor te leggen aan de Raad van Bestuur. 

Is de klager niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling, dan kan men terecht bij de 
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Vlaamse Ombudsdienst, die de klacht in tweede lijn behandelt. 

Op het centrale niveau worden dus geen klachten behandeld van burgers over de werking van de school 
of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school.  

Voor de bevoegdheden die behoren tot het centrale niveau (artikelen 33 t.e.m. 36 en 40 t.e.m. 44 van 
het Bijzonder Decreet) wordt de klacht behandeld door de bevoegde dienst onder supervisie van de 
afgevaardigd bestuurder.  

Informatie over hoe een klacht kan worden ingediend, is gemakkelijk te raadplegen in het 
schoolreglement en op de website van het GO!. 

5.1.3 Systematisch geordende gegevens verzamelen 

Minstens even belangrijk in het klachtenmanagement zijn de effecten op langere termijn. Die kunnen 
aangewend worden om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en klachten in de toekomst te 
voorkomen. Klachten zijn een waardevol instrument van feedback voor kwaliteitsverbetering. Uit 
klachten kan het GO! leren en de werking voortdurend verbeteren. Vanuit de centrale en 
administratieve diensten worden aan de scholen en scholengroepen tips en aanbevelingen verstrekt 
over informatieverstrekking, communicatie met ouders, … 

Hoewel het niet evident is in klachtenbehandeling, elke klacht is immers anders, trachten wij ook te 
streven naar een verhoging van de objectiviteit van de klachtenbehandeling, naar een eenvormige 
aanpak over de scholengroepen heen. Het netwerk levert voor de deelnemers een moment van 
zelfreflectie op. Zelfreflectie is voor het GO! een fundamenteel aspect van kwaliteitszorg. Regelmatig 
contact en overleg maken van klachtenmanagement een blijvend succesverhaal. 

Rapportage 

Op de intranetsite staat voor de medewerkers van de centrale diensten een toelichting over de manier 
waarop met klachten moet worden omgegaan. Klachten moeten gemeld worden aan de centrale 
klachtencoördinator. 

De klachtencoördinator rapporteert tussentijds aan de leden van de directieraad. Uit de 
klachten kunnen een aantal beleidsaspecten worden gedestilleerd waarbij de afdelingen 
eventueel hun ondersteuningsactiviteiten kunnen aanpassen of bijsturen.  
Ook op aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst kan vlugger worden ingespeeld. 

5.2 Samenwerken 

Klachtenmanagement is een voortdurend veranderings- en leerproces. Binnen het GO! werken de 
scholengroepen en de klachtencoördinator constructief samen om hier aan te werken. We staan voor 
steeds complexere beleidsuitdagingen, burgers worden mondiger en veeleisender. Samenwerking 
betekent een absolute meerwaarde en maakt van het klachtenmanagement een blijvend succesverhaal. 
Informatie-uitwisseling is hier een belangrijke component. 

Informatie-uitwisseling binnen de scholengroepen 

 In een aantal scholengroepen informeert men bij de directies naar het resultaat van de 
informele klachtenbehandeling op schoolniveau. Daarvoor maakt men gebruik van de 
klachtenregistratieformulieren die door de scholen worden ingevuld.  

 Een aantal scholengroepen vermeldt overlegmomenten met de bevoegde coördinerend 
directeurs binnen de scholengroepen.  

 Een aantal scholengroepen licht de Raad van Bestuur en het college van directeurs in over de 
klachten. 
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Kwaliteitsteam GO! 

Binnen het GO! werd een kwaliteitsteam opgericht. Alle afdelingen zijn hier vertegenwoordigd. De leden 
zijn aanspreekpunt voor hun afdeling voor alles wat met kwaliteit te maken heeft. De 
klachtencoördinator informeert het kwaliteitsteam geregeld over de klachtenbehandeling. Uit de 
klachten kunnen een aantal beleidsaspecten worden gedestilleerd waarbij de afdelingen, eventueel hun 
ondersteuningsactiviteiten kunnen aanpassen of bijsturen. 

Ontmoetingsdag voor de klachtenbehandelaars in het GO! 

Op 27 november 2012 vond de ontmoetingsdag plaats voor de klachtenbehandelaars van de 
scholengroepen (algemeen directeurs en/of klachtencoördinatoren). Uit de talrijke opkomst (22 
deelnemers) en de vele positieve reacties blijkt dat er nood is aan een ontmoetingsmoment waarop de 
klachtenmanagers ervaringen over klachtenbehandeling kunnen uitwisselen en hierover met elkaar van 
gedachten wisselen, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.  

Dit jaar stond er een swot-analyse op het programma en werden een aantal tips inzake 
klachtenbehandeling uitgediept. Voor elk van de verschillende actoren betrokken bij het 
klachtenmanagement werden waar mogelijk sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen aangeduid.  

De focus ligt op netwerking, op luisteren naar de collega’s. De deelname is volledig vrijwillig, de sfeer 
informeel. Er wordt voor gezorgd dat de deelnemers zo veel mogelijk actief kunnen deelnemen aan een 
afwisselend programma.  

Het netwerk wil overleg tussen de klachtencoördinatoren en/of klachtenbehandelaars van de 
scholengroepen stimuleren met het oog op gerichte informatiedoorstroming over 
beleidsontwikkelingen, ervaringsuitwisseling en deskundigheidsbevordering. De focus van het netwerk 
wordt gehouden op  

o Collega’s leren kennen 
o Oplossingen delen 
o Uitbouwen van een partnerschap met de scholengroepen 
o Bevragen van de collega’s over hun tevredenheid van de geboden ondersteuning 

Informatie op de internetsite 

Op de intranetsite voor de directies zijn de volgende rubrieken voorzien: 

o een korte toelichting over de doelstellingen van ons klachtenmanagement; 

o onze klachtenprocedure; 

o alle jaarverslagen; 

o het klachtenregistratieformulier; 

o veelgestelde vragen. 
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Samenvatting acties en overwegingen die de kwaliteit van de dienstverlening 
kunnen verbeteren: 

 Breng de waarden van het GO! regelmatig in herinnering bij de personeelsleden.  

 Voor alle onderwijsverstrekkers blijft het belangrijk te waken over een tijdige, open en eerlijke 
communicatie. Houd er rekening mee dat wat voor de een gemakkelijk te begrijpen is, voor een 
ander erg moeilijk kan zijn.  

 Houd rekening met de doelgroep. Informeer ouders tijdig en duidelijk te informeren over 
maatregelen of beslissingen t.a.v. hun kinderen. 

 Belangrijke beslissingen moeten gemotiveerd schriftelijk worden meegedeeld. 

 Een rustige en professionele aanpak blijft aangewezen in de omgang met moeilijke burgers. De 
klachtenbehandelaars hebben hierover extra informatie gekregen van de centrale 
klachtencoördinator. 

 Gegronde bejegeningsklachten niet uit de weg gaan: remediërende feedback geven aan 
individuele personeelsleden over de omgang met ouders en hen eventueel een opleiding laten 
volgen. Krachtdadig optreden bij wangedrag van personeelsleden. 

 Klachten registreren loont de moeite: een expliciete erkenning en behandeling van klachten kan 
de imagoschade beperken. Voor de scholengroepen stelt de centrale klachtencoördinator een 
klachtenformulier ter beschikking zodat de registratie en opvolging van de klachtenbehandeling 
wordt vergemakkelijkt. De scholengroepen worden aangemoedigd om dit formulier te 
gebruiken. Ook op schoolniveau kan registreren handig zijn om zo de communicatie met de 
ouders op te volgen en bij te houden. Dit geldt ook voor klachten van personeelsleden. 

 Bij onbetaalde facturen is een individuele aanpak geen luxe. De privacy van de betrokkenen mag 
nooit uit het oog verloren worden. 

 Benut de interactie met de klager om de relatie te versterken. Als het er op aan komt is een 
telefoontje of direct contact essentieel. 

 Bij een moeilijke relatie tussen een leerkracht en een leerling is het belangrijk dat directies een 
vorm van opvolging voorzien. Hetzelfde geldt voor de relatie ouder – directie waar de 
scholengroep een belangrijke bemiddelende rol kan spelen. Dit kan voorkomen dat discussies of 
problemen verder escaleren. 

 Na de afhandeling van de klacht kan een tevredenheidsmeting worden uitgevoerd. 

 


