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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 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 
Het jaarverslag situeert zich binnen de toepassing van het Klachtendecreet van 1 juni 2001. Met dit 
jaarrapport informeert de centrale klachtencoördinator u over de klachten die door de centrale 
diensten en de 28 scholengroepen zijn behandeld. 

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 2012. 
• Informatie van de verschillende afdelingen binnen de centrale diensten over hun activiteiten. 

Leeswijzer 

In deze inleiding wordt de werking van de klachtencoördinator geschetst. Deel 2 gaat in op de 
doelstellingen van het klachtenmanagement in het GO! Klachten zijn een waardevol instrument van 
feedback voor kwaliteitsverbetering. Uit klachten kan het GO! leren en de werking voortdurend 
verbeteren. Naast de cijfergegevens in deel 3 wordt een concreet beeld geschetst van de 
klachtenbehandeling in deel 4. In deel 5 wordt de klachtenbehandeling besproken en geïllustreerd aan 
de hand van vier kernwaarden.  

Doorheen het verslag worden een aantal aanbevelingen geformuleerd. Het verslag eindigt met een 
aantal  tips en aanbevelingen over informatieverstrekking, communicatie met ouders, …in deel 6. 
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1.3 De klachtencoördinator binnen de centrale diensten 
Binnen de centrale diensten van het GO! is in de afdeling Algemene Zaken een klachtencoördinator 
aangesteld (de taken van de klachtencoördinator in het kader van het klachtenmanagement komen 
overeen met ongeveer 0,5 FT equivalent). 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. De vertrouwelijkheid van 
dit gesprek wordt gegarandeerd. 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 of eerst de situatie wil afwachten alvorens 
daadwerkelijk stappen te ondernemen. In een aantal gevallen wil de klager ook gewoon  zijn 
verhaal eens kwijt. De klachtencoördinator biedt in dit geval een luisterend oor. De drempel om 
later opnieuw contact op te nemen is dan in elk geval verdwenen. 

• Het verlenen van advies en functionele ondersteuning aan scholen en scholengroepen bij hun 
klachtenbehandeling zonder aan de autonomie van de scholengroepen te raken. De 
klachtencoördinator, die niet bij het gebeuren betrokken is, kan hierdoor het emotionele 
trachten te overstijgen om zo te komen tot een meer rationele benadering. 

• 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 en overlegmomenten in verband 
met klachtenmanagement: 

o de voorstelling van het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst op 27 maart 2013; 

o het klachtennetwerk van de Vlaamse overheid op 27 maart 2013, 4 juni 2013 en 22 
oktober 2013; 

o de stuurgroep Klachtenmanagement Vlaamse overheid op 4 juni 2013 en 22 oktober 
2013; 

o overleg met de collega-klachtencoördinator van het Departement Onderwijs op 11 april 
2013 en 29 augustus 2013; 

o overleg met de collega-klachtencoördinator van Syntra Vlaanderen op 13 mei 2013; 

o overleg met de Vlaamse Ombudsman op 19 november 2013. 

• De klachtencoördinator stelde de eigen werking van het intern netwerk van de 
klachtenbehandelaars in het GO! voor aan de collega-klachtencoördinatoren van de Vlaamse 
overheid  op het klachtennetwerk van de Vlaamse overheid op 22 oktober 2013. 
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Interne contacten 

• De klachtencoördinator lichtte de eigen werking toe: 

o voor de collega’s van de Gemeenschappelijke Preventiedienst op 3 juni 2013; 

 o voor de nieuwe medewerkers op 21 juni 2013. 

• Werkvergaderingen met de klachtencoördinatoren van het GO! op 18 april 2013 en 23 april 
2013 als voorbereiding van de ontmoetingsdag. 

• Ontmoetingsdag klachtenmanagement op 5 november 2013. 

• De klachtencoördinator maakt ook deel uit van het kwaliteitsteam van het GO!. 

1.4 Netwerk klachtenmanagement GO!  
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.  

Een verhaal van netwerken, samenwerken en sensibiliseren  

Het netwerk brengt de klachtenbehandelaars van de scholengroepen samen (klachtencoördinatoren of 
algemeen directeurs) met het oog op gerichte informatiedoorstroming over beleidsontwikkelingen, 
ervaringsuitwisseling en deskundigheidsbevordering.  

De focus van het netwerk ligt op: 

o Collega’s leren kennen 
o Goede praktijken uitwisselen 
o Het uitbouwen van een partnerschap met de scholengroepen 
o Bevragen van de collega’s over hun tevredenheid van de geboden ondersteuning 

De klachtencoördinator vervult hier een schakelfunctie en tracht de onderlinge uitwisseling te faciliteren 
door het aanreiken van werkvormen. 

Intussen is de ontmoetingsdag voor klachtenbehandelaars een jaarlijkse traditie. 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.  

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. 

Informeren 

Informatie-uitwisseling is hier een belangrijke component. 
o In een aantal scholengroepen informeert men bij de directies naar het resultaat van de 

informele klachtenbehandeling op schoolniveau.  
o Een aantal scholengroepen vermeldt overlegmomenten met de bevoegde coördinerend 

directeurs binnen de scholengroepen.  
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o Een aantal scholengroepen licht de Raad van Bestuur en het college van directeurs in 

over de klachten. 
 
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. 
 

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

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  

2.1 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.  

Een snel herstel van de relatie heeft baat bij een snelle klachtenafhandeling. 

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.  

Bemiddeling 

Bemiddeling is in de praktijk een goede oplossing. Mediation, een trendy term die ook al bij 
echtscheidingen en juridische geschillen ingang vond, is zeker ook een goed middel om conflicten op de 
werkvloer en met ouders  in de kiem te smoren. Een zakelijke manier van conflictoplossing kan succes 
hebben. Iedere parij kan zijn eigen verhaal doen waarbij het niet de bedoeling is om ‘dè waarheid’  te 
achterhalen.  

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.  
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2.2 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.  

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.  

Een directe aanpak: informeel en oplossingsgericht  

Efficiënt inspelen op klachten betekent in eerste instantie informeel en oplossingsgericht werken.  

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. De directeur die de klacht in 
ontvangst neemt, handelt deze direct en informeel af. 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.  

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 
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!. 

2.3 Systematisch geordende gegevens verzamelen 
Het registreren van klachten is de kapstok van het klachtenmanagement. Voor de registratie van 
klachten kunnen de scholengroepen gebruik maken van een klachtenformulier.  

Aanbeveling 
De centrale klachtencoördinator doet een oproep aan alle medewerkers van de centrale 
administratieve en pedagogische diensten om aandacht te hebben voor het herkennen van 
klachten, die door te geven aan de klachtencoördinator zodat die geregistreerd kunnen worden. 
Het consistent registreren van klachten laat de centrale diensten toe om te detecteren wat er 
leeft en zo hun dienstverlening hieraan aan te passen. 
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Meldpunten  

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. 

Vanaf 2 september ging het verbod van kracht op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in 
alle scholen en instellingen van het GO!. Alle vragen hierover konden worden gericht aan het meldpunt 
Levensbeschouwelijke  kentekens. 

Voor klachten i.v.m. het onderwijs zijn ook heel wat andere mogelijkheden om een klachtenprocedure 
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. 
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3 Klachten in cijfers  
Kerncijfers 2013 

• 261 klachten ontvangen 
• 180 klachten behandeld volgens het klachtendecreet  
• 81 klachten werden niet behandeld volgens het klachtendecreet 
• 45 geregistreerde klachten van personeelsleden 
• 102 geregistreerde klachten en meldingen door de centrale klachtencoördinator 
• de meeste klachten gaan over onheuse bejegening 
• toename in klachten over de orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van leerlingen en 

informatieverstrekking door de school 
• minder geregistreerde klachten over de materiële staat van de leslokalen, schoolgebouwen 

(o.m. verwarming lokalen), de veiligheid en hygiëne in de school en de schooloverlast’ 
• 62 % 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’ en in de categorie ‘financiële aangelegenheden’ 

• de meeste klachten worden nog altijd per brief ingediend 

Het totaal aantal klachten blijft stabiel ten opzichte van 2011 en 2012. 

 

3.1 Algemeen 
In 2013 ontving het GO! 261 klachten. Tegenover 2012 een minieme stijging van het aantal klachten met 
1,5 %.  

180 klachten, of 69 % van het totaal aantal klachten, werden behandeld volgens de principes van het 
klachtendecreet. Dit zijn er meer dan in 2012 wanneer 60 % van de klachten ten gronde onderzocht 
werd.  

Het is hierbij belangrijk te vermelden dat enkel over de klachten op het niveau van de scholengroepen 
wordt gerapporteerd. Klachten die op informele wijze onmiddellijk door de directies zijn opgelost, zijn 
hier niet in opgenomen. De meeste klachten zullen dan ook op schoolniveau worden opgelost en dat is 
maar goed ook. Klachten moeten in principe binnen de school of instelling zelf kunnen opgelost worden, 
zo dicht mogelijk bij de klager. 

De centrale klachtencoördinator fungeert als meldpunt en registreert voor 2013 in totaal 102 klachten 
en meldingen die de verschillende centrale diensten hebben ontvangen.  
De centrale klachtencoördinator stuurde in 2013, 30 klachten rechtstreeks door naar de scholengroepen 
(tegenover 18 in 2012). 49 klagers werden doorverwezen naar de scholengroepen. In de andere gevallen 
werd informatie gegeven over de mogelijke procedures. 
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Drager  

Aantal klachten volgens de drager 

Opmerking: meerdere dragers zijn mogelijk 

brief: 134 
mail: 91 
telefoon: 32 
sms: 1 
bezoek: 15 

 

Hoedanigheid van de klager 

Hoedanigheid van de klager ouder: 178 
leerling / cursist: 22 
personeelslid: 45 
andere burger : 16 

 

Kanaal 

Aantal klachten volgens het kanaal 
waarlangs de klacht is binnengekomen 

Opmerking: meerdere kanalen zijn mogelijk 

rechtstreeks van burger 222 

via de centrale klachtencoördinator naar 
de scholengroep 

30 

via kabinet 1 

via Vlaamse Ombudsdienst: 9 

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

8 

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

4 

 

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

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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Behandelingsduur 

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

 

aantal klachten behandeld binnen 45 
dagen: 

246 

aantal klachten behandeld na meer dan 
45 dagen: 

15 

gemiddeld aantal dagen om een klacht 
te behandelen: 

10 

 

In de praktijk worden de meeste klachten veel sneller behandeld dan de voorziene termijn van 45 
dagen. 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 10 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. 

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

Redenen 

Er werd al eerder klacht ingediend over dezelfde 
feiten: 

2 

Ander onderwijsnet 7 

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

1 

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

3 

Beroepsschriften tegen uitgereikte B- of C-attesten  43 

Beroepsschriften tegen de definitieve uitsluiting  5 

Kennelijk ongegronde klachten: 5 

Geen belang van de klager: 3 

Anonieme klachten: 11 

Klachten over beleid en regelgeving: 1 

Het GO! besteedt ook aan de onontvankelijke klachten de nodige aandacht. Onontvankelijke klachten 

 13 



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.  

Een kennelijk ongegronde klacht is bijvoorbeeld een klacht die is ingediend via een vreemd e-mailadres. 
Een ander geval is de klacht over het delen van een kamer in het internaat terwijl hiervan geen sprake is. 

Opvallend is de sterke stijging van het aantal geregistreerde beroepsschriften tegen B- en C-attesten. Dit 
wordt verder besproken in deel 4 Klachtenbeeld punt 4.2. Zorg voor leerlingen. 

We vermelden tenslotte meer dan een verdubbeling van het aantal anonieme klachten. 

3.3 Ontvankelijke klachten die ten gronde werden behandeld 

3.3.1 Mate van gegrondheid 
 

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

180 

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid 

gegrond: 61 

deels gegrond: 51 

ongegrond: 64 

geen oordeel mogelijk: 4 

 

Van de ontvankelijke en behandelde klachten werden er 112 gekwalificeerd als gegrond of gedeeltelijk 
gegrond. Dit komt neer op een percentage van 62 %. In vergelijking met 2012 is er dus weinig verschil. 
Toen kregen 64 % van de klagers geheel of gedeeltelijk gelijk.  

Er zijn wel duidelijk meer klachten die als volledig terecht worden beschouwd (in 34 % van de gevallen 
ten opzicht van 27 % vorig jaar).
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3.3.2 Mate van oplossing voor de klachten 
Aantal gegronde en deels gegronde 
klachten volgens mate van 
oplossing 

opgelost: 133 

deels opgelost: 26 

(nog) niet opgelost of geen oordeel 
mogelijk: 

 

21 

 

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.  Het doel is dan ook om te 
bekijken of de standpunten verzoend 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.  

 

3.3.3 Oorzaken van klachten  
Om na te gaan wat de oorzaak is van de gegronde of deels gegronde klacht wordt ze getoetst aan de 
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 

25 

De burger vindt dat de beslissing van de instelling te lang uitblijft: 2 

De burger vindt de informatieverstrekking ontoereikend: 

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

22 

De burger klaagt over de bereikbaarheid van de instelling: 1 

De burger voelt zich onheus bejegend: 62 

 

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. Wat hier 
wel eens naar voor komt is een, al dan niet terecht, gebrek aan inlevingsvermogen. 

Een tweede vaak voorkomende reden van gegrondheid is dat men niet akkoord gaat met de genomen 
beslissing en dit is dan vaak omdat de verstrekte informatie over die beslissing ontoereikend is. 
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3.3.4 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 33 15 16 3 

67 

over het uitblijven van een beslissing 3 2 0 2 7 

over de bereikbaarheid van de instelling 0 1 2 0 3 

over de informatieverstrekking door de 
school  6 10 2 0 

18 

Over de informatieverstrekking door de 
school aan niet-samenwonende ouders 2 0 0 0 

2 

Over een tucht –of ordemaatregel die werd 
genomen ten aanzien van leerlingen 
(uitgezonderd de definitieve uitsluiting)  5 2 13 0 

20 

over het verloop van een beroepsprocedure 
tegen een definitieve uitsluiting (niet het 
beroepsschrift zelf) 2 1 6 0 

9 

over het verloop van een beroepsprocedure 
tegen een B- of C-attest (niet het 
beroepsschrift zelf) en het overzitten in het 
basisonderwijs 2 5 13 0 

20 

over de organisatie van activiteiten door de 
school 8 6 2 0 

16 

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

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

4 

over de veiligheid en hygiëne in de school 3 1 0 0 4 

over zorg en begeleiding van leerlingen (incl. 
CLB) 2 9 2 0 

12 

over zorg en begeleiding van leerlingen met 
speciale noden 4 5 2 O 

9 

over pesten van leerlingen door leerlingen 
op school 6 4 5 0 

12 

over financiële zaken o.m. de schoolkosten, 
maximumfactuur 7 4 3 0 

14 

over leerlingenvervoer (organisatie en 
busbegeleiding) 0 5 1 1 

7 
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3.3.5 Klachten van personeelsleden 
 
De volgende tabel geeft een beeld van de problemen die personeelsleden ondervinden over hun eigen werksituatie (bijv. 
over niet-heraanstelling tijdelijke, statuut, verdeling ambtsbevoegdheden…) 
 

Onderwerp gegrond deels 
gegrond 

ongegrond Geen oordeel 
mogelijk 

Totaal 

over een handeling of houding van de 
directie  9  5  11  1 

26 

over een handeling of houding van een 
personeelslid 2 2 3 0 

7 

over het uitblijven van een beslissing 1 0 0 0 
1 

over een niet-heraanstelling als tijdelijke 10 0 4 0 
14 

over welzijn op het werk (algemeen)  0  1  1  0 
2 

over de toepassing van het statuut 0 0 3 0 
3 

     
 

 
Het aantal klachten van personeelsleden over hun eigen werksituatie wijkt niet zo veel af van het 
voorgaande jaar. Klachten neergelegd bij de externe preventie-adviseur in verband met het welzijn op 
het werk worden in dit verslag niet opgenomen.   

 

4 Klachten in beeld  
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 of 
kan uitgroeien tot een veel groter dispuut.   

• Een leerling krijgt slechte punten voor een taak. Waarop de leerling de leerkracht uitscheldt. 
Ook de ouders gaan niet akkoord met de punten. Volgens de ouder zou de leerkracht de punten 
aanpassen als de leerling zijn verontschuldigingen zou aanbieden. Wat voor de ouder dan weer 
het bewijs is dat de leerkracht zijn ongelijk toegeeft …en dit gaat zo maar door tot op het niveau 
van de scholengroep. 

Ernstige moeilijkheden staan veelal ook niet op zichzelf. Wanneer de ouders verwikkeld zijn in een 
vechtscheiding bijvoorbeeld. Of de ouder die niet op de hoogte werd gebracht van de speciale 
begeleiding van haar kind omdat het ervan beticht werd andere kinderen te pesten. 

Nog complexer wordt het als er onenigheid is over het gevoerde beleid van een school waardoor er als 
het ware twee kampen tegenover elkaar gaan staan.  
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En dan zijn er ook nog twee kanten aan het verhaal… 

• Moeder beklaagt zich dat haar twee kinderen worden gepest en dat de school niets 
onderneemt. Ze wordt vergezeld door een tweede mama die ook twee kinderen op 
school heeft en het verhaal bevestigt dat een aantal meisjes de leerlingen terroriseren. 

De directeur meldt een heel ander verhaal: beide moeders zitten in een problematische 
thuissituatie, met als gevolg dat de kinderen zeer vaak ongewettigd afwezig zijn. Het 
centrum voor leerlingenbegeleiding en de opvoedingswinkel werden ingeschakeld. De 
moeders ontkennen het probleem, komen niet naar de afspraken op school en schelden 
leerkrachten en andere ouders uit. De directeur nodigt beide moeders een aantal keer 
uit. Ze komen niet opdagen.  

Klachten over onderwijs gaan vaak over van alles en nog wat, maar weinig over onderwijs zelf. 

Klachten gaan hoofdzakelijk over een verstoorde relatie tussen ouders en leerlingen aan de ene kant en 
leerkrachten en directies aan de andere kant. Vaak ligt onhandige communicatie aan de grondslag. 
Klachtenbehandeling in onderwijs heeft een hoge graad van intermenselijk contact en bezit een sterke 
emotionele component. Het gaat voor ouders tenslotte om hun kind. Dit heeft tot gevolg dat er veel 
discussie kan ontstaan. Persoonlijk contact staat voorop: tracht te achterhalen wat de klager wil. Een 
ander aspect waar rekening moet mee worden gehouden is dat ouders hierdoor niet altijd geneigd zijn 
om onmiddellijk hun grieven kenbaar te maken. 

Er zijn vaak twee kanten aan het verhaal en meestal zit de waarheid ergens in het midden. 

Volgens de scholengroepen hebben ouders vooral problemen op het gebied van:  

1. De houding of beslissing van directies en personeelsleden 

2. De zorg voor en begeleiding van leerlingen 

3. Orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van leerlingen 

4. De informatieverstrekking op school 

5. Financiële zaken  

6. De materiële staat van schoolgebouwen en leslokalen 

De voorbeelden ter illustratie, zijn incidentele gevallen. Ze duiden niet onmiddellijk op structurele 
problemen. 

Het klachtenbeeld vertoont dezelfde grote thema’s als de voorbije jaren al zijn er toch opnieuw  wat 
verschuivingen vast te stellen in de rangschikking. Zo zijn er meer klachten die betrekking hebben op 
onheuse bejegening en informatieverstrekking door de school. Er is een sterkere stijging van klachten 
over orde- en tuchtmaatregelen. Door een hoger registratiecijfer van toegekende B- en C-attesten zijn 
ook de klachten over de zorg en begeleiding van leerlingen gestegen. Klachten over materiële 
aangelegenheden kenden een daling. 

 

4.1 Houding of beslissing van directie en leerkrachten  
Algemeen kan worden vastgesteld dat net als de vorige jaren het grootste 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 68 % 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 
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zender en ontvanger van de boodschap. 

Ouders en leerlingen klagen bijvoorbeeld over: 

• Onheuse bejegening 

Een leerling wordt voor de derde keer geschorst en naar huis gestuurd. Een gesprek met de 
directie blijkt onmogelijk. 

• Foto’s op de schoolwebsite 

Zonder toestemming van de ouders worden foto’s van de kinderen op de website van de school 
geplaatst. De school houdt zich niet aan de afspraak om de foto’s te verwijderen.  

• Onhandige communicatie 

Een niet-reglementaire inschrijving als gevolg van de wetgeving waarop een ongelukige 
communicatie volgt van de directie. 

Aandacht voor gescheiden ouders 

Ouders, verwikkeld in een echtscheiding zijn het vaak oneens over welke opleiding hun kind moet 
volgen, naar welke school het kind moet gaan, de zorg die er besteedt wordt aan het kind… De school is 
niet het terrein waar echtscheidingsconflicten moeten beslecht worden. Het is een uitdaging voor de 
school om zich hier buiten te houden. Scholen moeten kunnen handelen vanuit het belang van de 
leerlingen. 

• Een vader  schrijft zijn dochter in een school in, zonder akkoord van zijn ex-partner. De moeder  
stelt dat de directeur niet ter goeder trouw handelt, haar niet gelijk behandelt en niet 
constructief reageerde om het geschil rechtstreeks met hem op te lossen. De directeur kon er 
van uitgaan dat de moeder mogelijks niet akkoord kon gaan. Want dit  had de vader hem 
verteld.  Het zou in eerste instantie om een aanmelding gaan om zeker te zijn van een plaats in 
de school. De directeur antwoordt niet op de mail die de moeder hem stuurt. Het antwoord 
komt pas na een aangetekend schrijven. 

Aanbeveling  
Doet zich dit voor dan kan er worden overeengekomen dat de ouder terugkomt nadat beide 
ouders tot een vergelijk zijn gekomen. Via een diplomatische en een wettelijk correcte en 
voldoende onderbouwde communicatie moet voldoende empathie aan de dag worden gelegd 
voor de situatie van beide ouders en de leerling. En bovenal moet er niet van uit worden gegaan 
dat het probleem zich wel vanzelf zal oplossen door niet te antwoorden. 

• Een ouder gaat er niet mee akkoord dat de nieuwe vriendin van de ex-partner op 
oudercontacten aanwezig is. 

• Een leerling  wordt getest door het CLB zonder dat de moeder hiervoor de toestemming had 
verleend. De vader, van wie de moeder gescheiden leeft had wel zijn toestemming gegeven. De 
rechten van de moeder worden niet erkend. De school antwoordt niet op haar brief. Ze neemt 
een advocaat onder de arm. 
Herstel is niet mogelijk, de testen zijn al afgenomen.  
 
Aanbeveling 
Bij niet-samenwonende ouders moet de school er op toezien dat steeds beide ouders worden 
geïnformeerd en de toestemming van beide ouders wordt gevraagd. 
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Aan de andere kant… Problemen bij het weigeren van mensen op het schooldomein 

Een leerkracht wordt tijdens een praktijkles bedreigd werd door de ouder van 
een leerling. De situatie escaleert nog verder op het bureau van de directeur.De 
leerkracht laat hiervan ook  een proces-verbaal opstellen bij de politie en eiste 
gerechtelijke vervolging van de dader/ouder. 
De ouder van de leerling kreeg van de directie maatregelen opgelegd in verband 
met de toegang tot het klaslokaal van haar dochter. 

Het dossier wordt nu verder opgevolgd door de politie. 

 Dit is geen alleenstaand geval. Het kwam dit jaar toch een paar keer voor dat scholen bepaalde 
mensen de toegang tot het schooldomein willen ontzeggen (bijvoorbeeld omwille van agressie, 
vaak in het geval van echtscheidingen). 

4.2 Zorg voor leerlingen  
26% van de problemen gaat over het gebrek aan begeleiding of ontevredenheid over de geboden 
begeleiding, een ruime categorie. Over pesten onder leerlingen en de manier waarop daar mee 
omgegaan wordt, zijn er wel wat minder geregistreerde klachten dan de voorbije jaren (van 18 naar 12). 

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 12-jarige leerling uit het buitengewoon basisonderwijs moet dagelijks medicatie innemen. 
Hiervoor moet hij zich zelf met zijn kaart aanbieden in het lokaal waar de medicatie verstrekt 
wordt. Hij bood zich echter niet dagelijks aan en er was ook geen opvolging door de leerkracht. 
De procedure werd aangepast door een parafrasering van de kaart door de leerkracht. De 
ouders zijn niet tevreden met dit antwoord. Volgens hen kan je dit van een leerling uit het 
buitengewoon onderwijs niet verwachten. 

• Een leerling met dysfasie moet naar een klasje met een duobaan terwijl er nog een andere klas 
is met maar één juf. Dit zou voor haar geschikter zijn.  

Begeleiding 

• Een ouder is niet tevreden van de begeleiding van haar zoon. Maar op een uitnodiging tot een 
gesprek gaat de ouder niet in. 

• Een leerkracht is veelvuldig afwezig. Er is een onvoldoende opvolging van de vervangtaken. Er 
volgt een persoonlijk gesprek met de ouders.  

• Een ouder weet niet waarom haar zoon bij de zorgcoördinator moet gaan. 

Examens 

• Een examen Engels is te uitgebreid waardoor leerlingen hier tot laat in de namiddag moeten aan 
doorwerken terwijl ze eigenlijk het volgende examen moet kunnen voorbereiden. 

Leerlingenvervoer 

Op de centrale diensten zijn opnieuw een, weliswaar, klein aantal 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. Het GO! apprecieert dat men de tijd neemt om ons 
dit te melden. Alle buschauffeurs worden geacht de verkeersregels te respecteren. Elke melding wordt 
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dan ook doorgegeven aan de scholengroep. 

• Een kind wordt vergeten op de bus en rijdt nog een heel eind verder mee waar de moeder haar 
kind moet gaan afhalen. 

• Roekeloos rijden van de buschauffeur, parkeren op fiets- en voetpad. 

Toezicht 

• Een kind mag niet meer thuis eten over de middag. Het schoolreglement werd aangepast in die 
zin dat elke leerling nu de hele dag op school blijft. De ouders voelen zich onder druk gezet door 
de directie: ofwel ondertekenen ze het schoolreglement en blijft ze tijdens de middag op school 
ofwel gaat ze ’s middags thuis eten maar zal ze in de school niet meer terecht kunnen. 
 

Beroepsschriften tegen uitgereikte B- en C-attesten  

Hoewel de beroepsschriften tegen B- en C-attesten niet onder het klachtendecreet vallen, wordt hier 
toch kort even op ingegaan. 

Er is immers ook een mogelijkheid om over het verloop van de beroepsprocedure een klacht in te 
dienen. Daardoor is dat onderscheid niet altijd even duidelijk voor wat de rapportage betreft. 

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

Opvallend zijn het stijgend aantal procedures de klachten over het niet behalen van het getuigschrift 
lager onderwijs. Kinderen die geen getuigschrift halen worden automatisch naar de B-klas secundair 
verwezen. Ook over het overzitten in het basisonderwijs zijn er meer klachten. 

Aanbeveling 
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.  

• Na een beslissing van de delibererende klassenraad over een bepaald attest kunnen de ouders 
zich niet verzoenen met de bestaande procedure. Na de bestaande interne beroepsprocedure te 
hebben uitgeput (overleg & beroepscommissie) en waarbij het aanvankelijke attest behouden 
blijft, klagen ouders achteraf over deze bestaande procedure en/of over het feit dat de 
“delibererende klassenraad toch geen rekening houdt met de nieuw aangehaalde elementen”. 
Het is zeer moeilijk om de betrokken ouders te overtuigen dat de inrichtende macht deze 
procedure moet volgen én dat de delibererende klassenraad het enige bevoegde orgaan is in 
deze materie. Een gesprek met de algemeen directeur kon hen niet overtuigen. 

Bij een B-of C-attest komen vaak vragen over de begeleiding tijdens het schooljaar naar boven. 

4.3 Tucht- en ordemaatregelen ten aanzien van leerlingen  
Er zijn meer klachten rond opgelegde orde- en tuchtmaatregelen dan 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. In de helft 
van de gevallen heeft de klager geheel of gedeeltelijk gelijk. 

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

• Ouders vinden de toegekende straf onnozel: leerlingen van 16 die neus aan neus moeten 
staan… 
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• Samen school maken 

Een leerling krijgt tijdens de eerste week van het schooljaar al meteen een nota in de agenda. 
De directeur behandelt de klacht van de ouders en stuurt de ouders een gemotiveerd uitvoerig 
antwoord waarom ze bij hun standpunt blijven en de nota niet wordt ingetrokken. De directeur 
nodigt hen hierbij ook uit voor een persoonlijk gesprek als zij nog meer toelichting wensen. De 
ouders gaan niet in op de toenadering van de directie maar richten zich meteen tot de 
scholengroep. Dat is jammer want ‘samen school maken’ is een werk van alledag én alle 
betrokkenen samen op school: directie, leerkrachten maar ook van de ouders. 

• Een aantal leerlingen plegen fraude via Smartschool: ze wijzigen hun eigen rapportpunten in 
hun voordeel en rapportpunten van andere leerlingen in het nadeel van deze laatst vermelden. 
De betrokken leerlingen worden na een grondig onderzoek definitief uit de betrokken school 
verwijderd. De ouders van een van de leerlingen gaan niet akkoord met de genomen beslissing 
en dienen beroep in bij de bevoegde beroepscommissie van de scholengroep via de algemeen 
directeur. De beroepscommissie bevestigt de definitieve verwijdering.  
De ouders klagen achteraf de bestaande procedure aan en wijzen erop dat de leerkrachten 
voorzichtiger met hun toegang tot Smartschool moeten omgaan. De algemeen directeur wijst in 
een brief op het feit dat de ouders het schoolreglement voor akkoord hebben ondertekend en 
dat de te volgen procedure bij uitsluiting door de overheid wordt opgelegd. Tegelijk belooft hij 
de vermeende “onvoorzichtigheid” van de leerkrachten verder te onderzoeken. De algemeen 
directeur adviseert de betrokken school zeer sterk om de nodige veiligheidsmaatregelen te 
nemen en alle leerkrachten te sensibiliseren. Dit gebeurt overigens binnen de hele scholengroep 
aan de hand van de GO!-informatiecampagne rond een veilig wachtwoordengebruik. 
 
In september 2013 lanceert het GO! in al zijn instellingen een campagne rond een veilig gebruik 
van wachtwoorden. 

 

• Een leerling wordt door oudere jongens muntstukken afgetroggeld. Als hij geen geld wil geven 
krijgt hij een munt in het gezicht. Als vader naar school komt roept hij de politie erbij. Vader 
vindt dat de school niet accuraat reageerde en de daders niet strafte. Uit het verslag van de 
directeur blijkt dat de daders wel degelijk werden gestraft. De directeur  heeft hierover opnieuw 
een gesprek met de vader (net na het incident was vader te zeer overstuur om redelijk te 
praten). 

• De ouders worden bij het begin van de grote vakantie op de hoogte gebracht van het feit, dat 
hun zoon definitief uit de school wordt verwijderd op basis van een negatief cijfer op “gedrag” 
tijdens het schooljaar. De ouders gingen niet akkoord met deze beslissing, omdat zij beweerden, 
dat de feiten niet zo erg waren en dat de school in de loop van het jaar te weinig informatie had 
gegeven. 
Bij de behandeling van de klacht bleek inderdaad, dat de school hier wat fouten tegen de 
procedures had gemaakt.  Vanuit de Scholengroep werden de regels rond de definitieve 
verwijdering nogmaals duidelijk gesteld naar alle secundaire scholen met de bedoeling om 
preventief klachten te vermijden in de toekomst. 

Een leerling kan enkel definitief worden verwijderd verwijderen op basis van feiten, die 
samengebundeld worden in een tuchtdossier. Communiceer met de ouders van zodra de 
problemen zich stellen. 
 

• Bij een langere periode van schorsing van een leerling zou de directeur gezegd hebben dat 
daartegen geen beroep mogelijk is. Een beroepsprocedure is niet voorzien maar dat betekent 
niet dat men geen klacht hiertegen kan indienen. 
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Enkel tegen de definitieve uitsluiting is dan wel een specifieke beroepsprocedure voorzien. Maar 
dit betekent niet dat er tegen andere tucht-of ordemaatregelen geen klacht kan ingediend 
worden. Klachten tegen orde- en tuchtmaatregelen worden behandeld binnen de 
klachtenprocedure. 

 

4.4 Informatieverstrekking door de school 
8 % van de klachten gaat over de informatieverstrekking door de school.  

• Een leerling kan niet deelnemen aan het ‘rijbewijs op school’. Door omstandigheden zit hij nog 
niet in het laatste jaar. Op de vraag van de ouders waarom dit zo is, beroept de school zich op 
organisatorische redenen. Echt verhelderend is dit voor de ouders niet. 

• Een bus krijgt bij het terugkeren van een schooluitstap een klapband. Er ontstaat wat paniek bij 
de leerlingen. De meeste leerlingen verwittigen hun ouders met hun GSM. Ongeruste ouders die 
de school willen contacteren krijgen geen antwoord. Niet iedereen kon in één rit met een 
reservebus naar school worden gebracht. Uiteindelijk bereiken de leerlingen in twee groepen de 
school. Het stoot de ouders tegen de borst dat er vanuit de school niet gecommuniceerd werd, 
dat de school niet bereikbaar was en dat er geen opvang was van de leerlingen. Iemand zou de 
concierge hebben gecontacteerd maar die zou gezegd hebben dat hij daar geen tijd voor had 
omdat er een schoolfeest aan de gang was. 

De begeleidende leerkrachten hebben het voorval rustig opgevangen. Wie geen GSM bijhad kon 
er één van hen gebruiken. De leerlingen konden hun ouders doorgeven voor meer uitleg. Alle 
leerlingen konden hun ouders dus contacteren. De leerkrachten hebben oplossingsgericht 
onmiddellijk de zaak goed aangepakt. 

Na onderzoek blijkt dat er geen gemiste telefonische oproepen werden geregistreerd. De 
concierge heeft wel de situatie verkeerd ingeschat door niet met de schoolbus de leerlingen op 
te halen. Op die manier kon worden vermeden dat de tweede groep leerlingen pas een uur later 
aankwam.  

4.5 Financiële zaken  
We vermelden hier ook een lichte stijging van het aantal klachten over financiële aangelegenheden (6 % 
van het aantal klachten, een stijging van 9 naar 14 klachten). In 8 op de 10 gevallen zijn de klachten 
gegrond of gedeeltelijk gegrond.  

Ter illustratie, een greep uit de praktijk:  

• De fiets van een leerling wordt zwaar beschadigd aangetroffen in de fietsenstalling van de 
school. De ouder weigert het schoolreglement te ondertekenen omdat de fietsenstalling niet 
bewaakt wordt. Elke school kent het probleem van de onbewaakte fietsenstalling, zelfs als er 
een omheining is en een poort om ze af te sluiten. Het is immers onmogelijk om op alle uren van 
de dag fysisch toezicht te voorzien: de aanvangsuren zijn niet altijd dezelfde, leerlingen kunnen 
vroeger de school verlaten,…De school betreurt de feiten van vandalisme en diefstal en 
probeert op de campus een positief klimaat te bevorderen om criminele acties te voorkomen. 
Ze laat een studie maken voor het installeren van camerabewaking zodat ze een zicht krijgen op 
de efficiëntie ervan en de kostprijs. 

• Een voorschot op de internaatskosten wordt bij uitschrijving niet volledig terugbetaald. 

• Onduidelijkheid over de kostprijs van de buitenschoolse opvang. 

• Onduidelijkheid over het werven van fondsen. 
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• Voor opzettelijke vernieling werd een boete aangerekend. Het was niet duidelijk hoe de 
toegekende  geldboete in verhouding stond met de schade. De procedure die wordt gevolgd als 
een leerling iets stuk maakt werd aangepast. De geldboete wordt uit het schoolreglement 
geschrapt. 

4.6 De materiële staat van de leslokalen, schoolgebouwen (o.m. verwarming 
lokalen), de veiligheid en hygiëne in de school en de schooloverlast  
Er is een daling van het aantal klachten binnen deze categorie. Hier komen ook de meeste klachten van 
‘andere’ burgers voor, de buren die dichtbij de school wonen. 

In één geval is het moeilijk uit te maken of de klager gelijk heeft. In alle andere gevallen heeft de klager 
volledig of gedeeltelijk gelijk. Dit is dan ook een thema waarover weinig gediscussieerd kan worden.  

Een bloemlezing: 

• Een tekort aan zitplaatsen in de refter.  

• De slechte staat van de parking van de school. 

• Een sanitair containerblok dat is uitgebrand. In het nieuwe blok kunnen de leerlingen hun 
handen niet wassen. Er wordt een onderzoek ingesteld door de Gemeenschappelijke 
Preventiedienst. 

Voor klachten over de veiligheid in en rond de schoolgebouwen werkt de klachtencoördinator 
nauw samen met de Gemeenschappelijke Preventiedienst. 

• De toegangsweg naar de kleutercontainers is één grote modderpoel. 

• Geluidsoverlast 

Een buurman klaagt over lawaaihinder langs de zijde van de speelplaats waaraan zijn woning 
grenst. Met de komst van de speelplaats is de rust in de achtertuinen volledig weg. Na overleg 
met de buurtbewoners wordt beslist de toegangsweg te verplaatsen. Het pad dat nu langs de 
omheining loopt wordt verlegd naar het midden van de parking.  Na beëindiging van de werken 
aan het schoolgebouw werd het speeltuig verplaatst naar een meer centrale locatie op het 
speelterrein en een geluidswerende buffer (aanplantingen) aangebracht. Het middagtoezicht 
wordt op een andere plaats georganiseerd. 

• Tijdens een schoolfeest registreert de buurman met een decibelmeter een overschrijding van de 
geluidsnormen. Zijn kinderen bereiden zich op dit moment voor op hun examens en kunnen zich 
niet concentreren. Het GO! neemt dit mee als signaal naar de instellingen toe over de 
geluidsnormen die op schoolfeesten aanvaardbaar zijn. 

• Tijd voor overleg 

Een kleine brand in een vuilnisbak gaf aanleiding tot een onderzoek naar de oorzaken ervan 
waarbij procedures i.v.m. het gebruik van machines en produkten in vraag werden gesteld. De 
coördinerend directeur wordt als bemiddelaar ingeschakeld. Er vindt een overleg plaats met de 
preventie-adviseur. 

 

4.7 Klachten van personeelsleden 
Een veel gehoord signaal, ook bij de centrale klachtencoördinator, is dat personeelsleden hun klachten 
willen uiten zonder dat er gevolg aan gegeven wordt, dus zonder dat er meteen een formele procedure 
wordt opgestart. Ze willen gewoon hun hart eens kunnen luchten en zijn al tevreden met een luisterend 
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oor. Deze klachten worden niet opgenomen in het register. 
 
Personeelsklachten zijn dikwijls onderdeel van meer complexe dossiers die veel tijd en energie 
opslorpen. Het aantal betrokken partijen kan zeer groot zijn (directie, collega’s van de klager, algemeen 
directeur, schoolraad en vriendenkring, Raad van Bestuur, politie, Arista…). 
Sommige problematieken  slepen aan waardoor dossiers quasi onoplosbaar lijken.  
Een externe bemiddelaar kan hier een doorbraak betekenen. 

Klachten van personeelsleden gaan over:  

Communicatie 

• Een gebrek aan discretie vanwege de werkgever. 

• Moeilijke bereikbaarheid van de directie. 

Slechte arbeidsvoorwaarden in de school/instelling, onbegrip of te weinig ondersteuning vanwege de 
directie 

Hier komt de vraag naar bemiddeling toch een aantal keren naar voor. Personeelsleden die problemen 
ondervinden willen de situatie niet laten escaleren maar wensen constructief naar een mogelijke 
oplossing te zoeken. 

• Een personeelslid voelt  zich onheus behandeld en deed haar beklag over het tirannieke en 
onrespectvol gedrag van de directeur. De klacht werd tot voldoening van de klager, die 
ondertussen niet meer in dienst was, opgelost door een telefonisch gesprek tussen de algemeen 
directeur en de klager. De directeur werd door de algemeen directeur aangesproken over zijn 
vermeende  tirannieke en onrespectvol gedrag. 

• Een personeelslid dient zijn kandidatuur in voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 
maar niet voor vaste benoeming. Hij beweert dat de school hem niet op de hoogte heeft 
gebracht van de omzendbrief vaste benoeming. 

• Een personeelslid eist een aanstelling op gespreid over een minder aantal dagen  per week.  

• Problemen met het invullen van twee deeltijdse betrekkingen in twee verschillende 
scholengroepen aan één personeelslid. 

• Een directeur heeft weinig begrip voor de kleding- en haarstijl van één van zijn personeelsleden. 

Het beleid van de directeur/school of een genomen beslissing 

• Een personeelslid is vastbenoemd voor een gedeelte van het aantal uren die hij presteert in een 
school. De overige uren worden nu vacant verklaard maar worden uiteindelijk toegewezen aan 
een ander personeelslid. De wetgeving rond de benoemingsvoorwaarden  is correct toegepast. 
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• Een aantal tijdelijken die  niet opnieuw zijn aangesteld. In de meeste gevallen voldoen zij niet 
aan de voorwaarden om aanspraak te maken op het recht op een aanstelling van doorlopende 
duur. 

• Klacht van een personeelslid tegen het feit, dat hij niet werd voorgedragen voor vaste 
benoeming op basis van de rangschikking van de selectiecommissie. 

 
Het betrokken personeelslid dient een bezwaarschrift in, omdat hij meent onheus behandeld te 
zijn geweest bij de selectie. Een ander personeelslid behaalde meer punten in totaal en werd als 
eerste gerangschikt. De klacht werd als ontvankelijk, maar niet gegrond beoordeeld. 
De leerkracht kon onvoldoende bewijzen van navorming voorleggen, zodat hij hier – in 
vergelijking – veel minder punten haalde dan zijn collega. 
Wat het interview betrof scoorde hij ongeveer evenveel punten als zijn collega.  Hij kon hiermee 
niet akkoord gaan, omdat de collega dit vak – volgens hem – nog nooit gegeven had, terwijl hij 
dit al jaren gaf.  Nochtans had de collega het juiste bekwaamheidsbewijs, zodat hij het vak 
mocht geven. 

 
Het is belangrijk dat binnen de school vooraf wordt gepraat over de mogelijkheden en 
verwachtingen.  Een directeur kan op één of andere manier ook aangeven, wat de 
mogelijkheden zijn en hoe de kansen van de kandidaten moeten worden ingeschat. Deze 
overwegingen kunnen worden meegenomen en besproken in het College van Directeurs . 

Gezocht: 1000 kandidaat-leerkrachten 

In het voorjaar van 2013 lanceerde het GO! een campagne om 1000 kandidaat-leerkrachten 
warm te maken voor een job in het GO! Naar aanleiding hiervan kwamen negen klachten 
binnen. Kandidaten ervaren dat er weinig vacatures zijn, dus waarom dan deze campagne? De 
kandidaten hebben het gevoeld dat de verwachtingen niet ingelost worden. 

Het aantal afstuderende leerkrachten wordt elk jaar kleiner en dat voelen vooral onze 
basisscholen. Vooral tijdens het schooljaar blijkt het moeilijk om vervangers te vinden. Dat er op 
dat moment weinig vacatures zijn op de vacaturesite of bij de VDAB, geeft misschien een 
vertekend beeld. Het is voor de meeste scholen nog onduidelijk welke betrekkingen er op 1 
september te begeven zijn. Die vacatures kunnen dan nog niet bekend gemaakt worden. 

Onheuse bejegening 

• Een personeelslid trekt na een gesprek met de directie  haar kandidatuur in voor vaste 
benoeming  maar verklaart achteraf onder druk te zijn gezet. Dergelijke gesprekken verlopen 
voortaan in het bijzijn van een getuige. 

• Een gewezen personeelslid krijgt geen toekenning voor het gebruik van een eretitel. 
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5 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 

 

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

• Een leerling krijgt een nul voor een boekbespreking omdat hij ganse stukken zou hebben 
overgeschreven. De ouders gaan hier niet mee akkoord en stappen naar de scholengroep. 
Omdat de klacht nog niet werd behandeld in de school wordt de klacht aan de directeur 
overgemaakt. De directeur nodigt de ouders uit voor een gesprek. De leerkracht zoekt op het 
internet de geplagieerde stukken en overloopt samen met de ouders het boekverslag. De 
directeur heeft de tijd genomen om samen met de betrokken leerkracht duidelijk en in detail uit 
te leggen waarom de leerkracht heeft beslist om een nul toe te kennen. 

• Een bouwwerf bij de buren 

De buren maken zich zorgen over de geplande werken voor een nieuwe basisschool. Ze hebben 
veel vragen en bekommernissen over dit project en vragen uitdrukkelijk wanneer de werken 
zullen starten. De centrale dienst van het GO! die het project opvolgt heeft zelf nog niet alle 
antwoorden klaar maar bezorgt de ongeruste buren wel regelmatig een stand van zaken over de 
voortgang van het project. Er wordt ook een overlegmoment gepland over de planning van de 
werkzaamheden en de hinder die zij kunnen verwachten. 

Aanbeveling 
Houd de bezorgde burger regelmatig spontaan op de hoogte van de vorderingen van een groot 
bouwproject. Klagers hechten meer en meer belang aan communicatie, zowel bij de aanvang als 
in de loop van het dossier. Transparantie en duidelijke, tijdige info in de loop van het dossier zijn 
daarbij van belang. 

Aan de andere kant…Wat wel opvalt dit jaar is dat het woordgebruik in de klachten wel wat 
grimmiger wordt. Chantage, manipulatie, indiscretie, scheldpartijen en pesterijen worden meer 
dan eens aangehaald. 
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5.2 Respectvol 
Respecteren van rechten, eerlijk en oprecht, inlevingsvermogen, luisteren, fatsoenlijke bejegening, 
evenredigheid, fair play, bijzondere zorg, hoffelijkheid 

Onbetaalde schoolfacturen 

• Kinderen wiens ouders de schoolrekeningen niet hebben betaald, 
krijgen hun rapport niet. 

In juli publiceerde het GO! een visietekst over het omgaan met schoolkosten met als einddoel: elk 
kind gelijke kansen bieden.  

Deze tekst reikt de scholen en scholengroepen handvatten aan om na te denken over alles wat 
met schoolkosten te maken heeft. De visie focust op een preventieve omgang met de kosten, 
van het kleuter tot en met het secundair. De visietekst werd aangevuld met bijkomend 
onderzoek naar de maximumfactuur in het basisonderwijs: hoe gaan scholen ermee om, welke 
kosten worden gemaakt en wat zijn verborgen kosten, zoals het thuis laten afprinten van 
schoolmateriaal.  

Aanbevelingen 
De curatieve oplossing waarbij deurwaarders of incassobureaus bij ouders aankloppen om 
onbetaalde schoolfacturen te innen, is en blijft voor ons een allerlaatste stap die zoveel mogelijk 
vermeden moet worden. Vooraleer een incassobureau wordt ingeschakeld moet goed worden 
nagekeken of dat echt wel nodig is. 

Dergelijke boodschap kan ook 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. 

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 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. 

Ook het doorgeven van gegevens aan een volgende school kan niet. 

Inlevingsvermogen 

Wat voor iemand aanvaardbaar is, kan dat evengoed voor de ander niet zijn. 

• Een directeur eet samen met zijn leerkrachten op een warme zomerdag een ijsje terwijl 
de kinderen in de naschoolse opvang dit zien. De meningen hierover kunnen verdeeld 
zijn. Wat voor de één aanvaardbaar is, kan dat voor de ander niet zijn.  

5.3. Verantwoordelijk 
Betrokken, oplossingsgericht, maatwerk, de-escalatie, initiatief, beslissen 

• Een vader maakt amok op school omdat zijn  jongste zoontje, een kleuter, een stokje in 
zijn oor heeft steken en de juf van de opvang hier niet naar omkijkt. De directeur meldt 
dit incident aan de scholengroep en vraagt de vader de toegang tot het domein te 
verbieden omdat hij ook de directeur fysiek bedreigd zou hebben. De directeur wil de 
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kinderen van school sturen. 

Mama verwittigt de scholengroep van dit dreigement van de directeur. Na de vakantie 
mogen zij en haar kinderen niet meer binnen op school. De directeur blijft bij haar 
beslissing hoewel er op geen enkel moment een procedure tot definitieve verwijdering 
is opgestart.  

De scholengroep beslist dat de kinderen wel degelijk welkom zijn op school. De moeder 
heeft intussen wel haar kinderen ondertussen elders ingeschreven omdat ze geen 
vertrouwen meer heeft in de school. De algemeen directeur ontvangt de mama nog 
persoonlijk om met haar een gesprek te hebben. De directeur wordt op het matje 
geroepen. 

• Een klager is niet tevreden over de houding van een personeelslid, met name zijn 
echtgenote van wie hij feitelijk gescheiden leeft. Het gezin heeft twee schoolgaande 
kinderen in de school waar zijn ex-echtgenote  lesgeeft. Hij beschuldigt haar van het 
gebruik van verdovende middelen en het feit dat zij in deze toestand voor de klas 
staat en les geeft.  Hij valt de directie op de school regelmatig lastig.  
De algemeen directeur nodigt de klager uit voor een persoonlijk  gesprek. De 
gemoederen lijken bedaard. 

Het kan zeker helpen om complexe, emotievolle  dossiers uit de school te 
halen en op een hoger niveau te behandelen als dit voor de directeur als 
te belastend wordt ervaren omdat hij hier te zeer bij betrokken is. 

5.4. Integriteit 
Eerlijk en betrouwbaar, onpartijdigheid, professionaliteit, redelijkheid 

Onregelmatigheden in de aanbestedingen van overheidsopdrachten 

De Vlaamse Ombudsdienst behandelde een dossier van twee klokkenluiders 
over het financieel beheer en de toekenning van overheidsopdrachten: slechts 2 
offertes gevraagd, het administratief dossier is onvolledig, er gebeurde geen 
marktverkenning en de facturen werden gesplitst.  

De klachtencoördinator werkte in dit dossier nauw samen met de 
verificatiedienst en de Vlaamse Ombudsman. 

De verificatiedienst van het GO! deed een onderzoek ter plaatse. 

Actie en beslissing scholengroep 
De scholengroep ziet in de toekomst streng toe op de dossiers met betrekking 
tot overheidsopdrachten.  

Concreet betekent dit dat alle dossiers waarvoor de wet op de overheidsopdrachten moet 
worden toegepast, ter controle worden voorgelegd aan de algemeen directeur wiens finale 
goedkeuring met handtekening gestaafd wordt alvorens de offerteaanvraag of de aanbesteding 
verspreid worden. 
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Aanbeveling 
Scholengroepen moeten er strikt op toezien dat de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt 
gerespecteerd en er steeds een beroep wordt gedaan op mededinging. Constructies waarbij 
facturen worden gesplitst evenals het betalen van intresten bij gespreide betalingen zijn 
verboden. 
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6 Zorg voor klachten: acties en overwegingen die de 
kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren 

Klachtenbehandeling op maat 

• Klachtenbehandeling is en blijft maatwerk. Elke situatie verdient aparte aandacht. 

• Houd rekening met de doelgroep. Informeer ouders tijdig, duidelijk en volledig over 
maatregelen of beslissingen ten aanzien van hun kinderen. Houd er rekening mee dat wat voor 
de een gemakkelijk te begrijpen is, voor een ander erg moeilijk kan zijn. 

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

• Een rustige en professionele aanpak is onmisbaar in de omgang met moeilijke  burgers.  

• 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.  

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

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

Werk met waarden 

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

• Niet antwoorden op klachten met het idee dat het vanzelf wel zal overgaan is een bron van 
ergernis voor de klager. 

• 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. 

• 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.  

• Na de afhandeling van de klacht kan een tevredenheidsmeting worden uitgevoerd. 
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Een kwaliteitsvol contact 

• Het contact mag schriftelijk of digitaal zijn maar moet zo persoonlijk mogelijk zijn. Spreek de 
klager persoonlijk bij naam aan. ‘Geachte heer X’ in de aanhef is veel klantgerichter dan 
‘Geachte heer’ zonder meer. Het kost weinig moeite en het positieve effect is hoog. 
Spreek in de brief ook niet over de klager alsof het over de derde persoon zou gaan.  
Modelbrieven maken een onpersoonlijke indruk. Gebruik ze zeker niet in situaties waarbij meer 
uitleg nodig is. 

• Belangrijke beslissingen moeten gemotiveerd schriftelijk worden meegedeeld.  

• Goede motivering maakt het verschil. Leg de klager duidelijk uit waarom een bepaald standpunt 
wordt ingenomen en dat meteen bij de eerste communicatie. Neem hiervoor de tijd. Het 
loutere meedelen van een beslissing is niet voldoende. Klachten in onderwijs hebben een sterke 
emotionele component. Het verstrekken van duidelijke en voldoende informatie is dan een 
absolute noodzaak. 

• Geen vakjargon: anderhalve bladzijde verwijzingen en citaten uit regelgeving waarvan de klager 
geen weet heeft en die hij dan zelf nog eens kan gaan opzoeken is uit den boze. Dat geldt ook 
voor afkortingen. 

• Bij een emotionele kwestie, wanneer niet duidelijk is wat de klager wil en verwacht, is 
persoonlijk contact te verkiezen boven schriftelijke correspondentie: telefonisch of nog beter op 
kantoor, of zo nodig met een huisbezoek. Dit  is belangrijk om de klager de mogelijkheid te 
geven om zijn emoties te ventileren en zijn versie van de feiten te kunnen geven. 

• In een klachtenbrief kunnen verschillende aspecten aan de orde zijn. Zorg er dan ook voor dat 
op al die elementen een antwoord wordt gegeven in de brief. In het andere geval kan bij de 
lezer de indruk ontstaan dat er met zijn bemerkingen geen rekening wordt gehouden. Dit geeft 
aanleiding tot ontevredenheid waardoor de klager nogmaals op de zaak zal terugkomen. 

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

• Beloofd is beloofd. Beloftes, telefonisch dan wel schriftelijk, bijvoorbeeld dat men op de zaak 
gaat terugkomen tegen een bepaald tijdstip of simpelweg dat er teruggebeld zal worden, 
houden een engagement in en moeten daarom nagekomen worden. 

Samen zorg dragen voor klachten 

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

• Neem de manier waarop een directeur omgaat met klachten mee in de 
functioneringsgesprekken en evaluaties 

• Plaats klachten als agendapunt op college van directeurs. 

• Moedig een opleiding communicatie voor (nieuwe) directies en onthaalmedewerkers aan. 
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7 Besluit 
Klachten over onderwijs gaan vaak over van alles en maar weinig over onderwijs zelf. 

Laten we duidelijk zijn. Meestal werkt de directe informele aanpak. De cijfers tonen aan dat de directies 
er veelal wel in slagen om het conflict in de kiem te smoren. Deze klachten komen dan niet in de 
scholengroep en in deze rapportage terecht. En dat is goed nieuws.  

Maar het lukt niet altijd. En dan is het aan de scholengroep. 

Klachten gaan hoofdzakelijk over een verstoorde relatie tussen ouders en leerlingen aan de ene kant en 
leerkrachten en directies aan de andere kant. Vaak ligt onhandige communicatie aan de basis van het 
ongenoegen.  
Over het algemeen verloopt het contact met de klager redelijk goed maar er is ook een relatief kleine 
groep mensen waarmee het lastig praten is. Dit vraagt van de klachtenbehandelaar een intensieve 
inspanning.  

Wat opvalt is de toenemende drang naar informatie. Ouders willen, terecht, weten waarom een 
beslissing ten aanzien van hun kind is genomen. In dit verslag werd dan ook aandacht besteed aan 
aanbevelingen om het ‘klantencontact’ te optimaliseren. 

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. 

Klachtenbehandeling in onderwijs heeft een hoge graad van intermenselijk contact en bezit een sterke 
emotionele component. Het gaat voor ouders tenslotte om hun kind. Dit heeft tot gevolg dat er veel 
discussie kan ontstaan. Persoonlijk contact staat voorop: tracht te achterhalen wat de klager wil. Een 
ander aspect waar rekening moet mee worden gehouden is dat ouders hierdoor niet altijd geneigd zijn 
om onmiddellijk hun grieven kenbaar te maken. 

De centrale klachtencoördinator, die niet bij de feiten betrokken is, kan door de ondersteuning aan de 
scholengroep het emotionele trachten te overstijgen om zo te komen tot een meer rationele benadering. 

Tenslotte willen wij de klachtenbehandelaars in de scholengroepen bedanken. Zij zetten zich immers elke 
dag in om de klachtenbehandeling in goede banen te leiden. 
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