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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.  
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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.  

Vanuit het pedagogisch project van het GO! engageren de medewerkers zich dagelijks om te werken aan 
de  ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten 
aanzien van anderen. 

1. Inleiding 10 jaar klachtrecht in het GO! 

In december 2004, tekende het GO! haar klachtenprocedure uit.  

Intussen hebben we reeds een lange weg afgelegd. Van 70 geregistreerde klachten in 2005 tot 381 voor 
het werkjaar 2014. Van een verslag dat initieel uitsluitend uit cijfermateriaal  bestond naar een 
gedocumenteerd en uitgebreid verslag inclusief verbetervoorstellen en andere aanbevelingen. 

‘Vooreerst hebben we nagenoeg elke jaar een stijging gezien van de klachten. Daar waar het 
de eerste jaren vooral een zoekwerk was op welke manier we invulling konden geven aan een 
klachtendecreet dat helemaal niet geschreven was op maat van het onderwijs, zijn we stilaan 
geëvolueerd naar een systeem waar het onderwijs zich kan in herkennen. Het ontwerp van een 
eigen meldingsfiche heeft hier in grote mate toe bijgedragen. Het regelmatig samenbrengen 
van de klachtencoördinatoren over de scholengroepen heen werkt verruimend naar 
benaderingswijzen en vormt een grotere samenhang. Mede door het feit dat meer en meer 
scholen inzien dat klachtencoördinator “een vak apart” is en hier een specifiek persoon met 
belasten, draagt bij tot de verdere professionalisering.’ (Ben Verhaevert, klachtencoördinator 
scholengroep Ringscholen). 

Onze houding tegenover klachten is fundamenteel veranderd. In het verleden waren we zeer sterk 
gericht op de procedures. Nu vinden wij het belangrijk dat er tijdig, duidelijk en begripsvol wordt 
gecommuniceerd. 

Onze bekommernis vanuit de centrale diensten de voorbije jaren, was toen en blijft nu ook de vraag: 
‘hoe gaan we met de klachtenbehandelaars in het veld een band opbouwen?’. We hebben gekozen voor 
een geleidelijke aanpak. In 2006 vroegen we elke scholengroep om een eigen verslag op te maken en 
om naast de cijfers even stil te staan bij verbetervoorstellen. In 2007 maakten wij een handleiding op en 
pasten we het klachtenformulier aan. De praktische omkadering voor de afhandeling van de klachten zat 
hiermee  goed.  

In 2008 bogen we ons over de vraag hoe we  de klachtenbehandelaars in de scholengroepen konden 
bijstaan in de klachtenbehandeling. Hoe we samen konden werken aan een positieve benadering van 
klachtenmanagement? Wat klachtenbehandelaars in de scholengroepen voor elkaar kunnen 
betekenen? Dus hebben we toen het initiatief genomen om een netwerk op te starten.  

Eerder dit jaar, in maart 2014 verscheen een persbericht van de Vlaamse Ombudsdienst over hun 
klachtenbehandeling tijdens de legislatuur van de vorige Vlaamse regering. In dat persbericht staat: 
“Bovendien kan de steeds betere klachtenbehandeling bij Welzijn, bij de VRT, bij de VDAB, bij het GO!, 
toonzettend zijn voor een heel werkveld met tal van (semi-) private spelers.".  
In zijn inleiding in het klachtenboek 2013 schrijft de Vlaamse Ombudsman nog: : “Ten slotte, is de 
ombudsman ervan overtuigd dat ganse sectoren zich mogen inspireren aan de klachtenbehandeling 
door o.m. de VRT, de VDAB, het GO!,…de openheid van deze klantendiensten kan zeker een belangrijke 
inspiratiebron zijn voor andere grote spelers, die mee instaan voor onze informatie, telecommunicatie, 
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onderwijs, …”  Voor het GO! betekent deze appreciatie heel erg veel en is het een stimulans om hier 
verder aan samen te werken. 

De klachtenprocedure zoals wij die kennen in het GO! is uniek in het onderwijslandschap. In de andere 
netten kent men geen geformaliseerde klachtenprocedure. Wij zien dit als een pluspunt in het kader van  
onze klantgerichte ondersteuning naar onze instellingen toe. 

Efficiënt inspelen op klachten betekent voor ons in eerste instantie informeel en oplossingsgericht 
werken, waarbij lessen getrokken worden uit het klachtenbeeld om de dienstverlening te verbeteren.   

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. 
Klachten gaan hoofdzakelijk over een verstoorde relatie tussen ouders en leerlingen aan de ene kant en 
leerkrachten en directies aan de andere kant. 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. 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.  

‘Wij vinden het belangrijk dat de bekommernissen van de mensen betreffende onze werking op 
een vlotte manier bij ons raken en op een correcte en vlotte manier worden behandeld. Voor 
ons is dit een vanzelfsprekend gevoel van een maatschappij waarin burgers steeds mondiger 
worden. Wij vinden mondigheid overigens een belangrijke eigenschap, hetgeen vervat is in het 
Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO.) ‘(Immanuel  Synaeve, 
stafmedewerker scholengroep 3 Agora) 

En, toegegeven, we leven nu eenmaal in een complexe  maatschappij waar de rechten van het individu 
wel eens het summum zijn, waarbij men vergeet dat andere individuen evenveel rechten hebben. Elke 
leerling heeft recht op kwalitatief onderwijs, dat is het waar het om draait. 
Dirk De Wachter omschrijft het probleem waarbij onze scholen wel eens te maken krijgen treffend als 
volgt: ‘Nooit waren de vragen rond opvoeding zo fundamenteel en zo massaal aanwezig als in onze tijd. 
(…). Ook op school is de opvoedende opdracht van de leerkracht zwaar onder vuur komen te liggen. 
Leerlingen zijn niet langer bereid zich neer te leggen bij het opvoedingsproject van hun school en krijgen 
inspraak in beslissingen en ruimte om de strafmaat mee te bepalen of te wijzigen. Ouders hebben 
inspraak en het recht om zaken aan te vechten, alles moet in vraag kunnen worden gesteld en 
herbekeken. De directie wordt overrompeld door bergen tuchtdossiers die volledig en in detail alle 
elementen moeten bevatten die nodig zijn om een volgende stap in  de procedure in gang te kunnen 
zetten, leerkrachten die niet elk voorval met een leerling online geregistreerd hebben, hebben op de 
klassenraad geen recht van spreken  en staan machteloos .’  
Dirk  

De Wachter, Borderline Times, Lannoo Campus, p. 109. 

Jessica Poppe, klachtencoördinator GO! 
23 januari 2015 

 

2. Servicemeter 

De servicemeter van de Vlaamse Ombudsdienst biedt de bestuursinstellingen van de Vlaamse overheid 
een aantal indicatoren om in te schatten of ze de langetermijndoelen ‘klachtencaptatie’, ‘kwaliteitsvolle 



 

Jaarverslag 2014 over de klachtenbehandeling in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 5 

klachtenbehandeling’ en ‘kwaliteitsmanagement’ realiseren. In dit hoofdstuk wordt het 
klachtenmanagement van het GO! aan de hand van deze indicatoren geanalyseerd.  

Daarnaast heeft het GO! ook een eigen servicemeter opgemaakt voor de eigen klachtenbehandelaars in 
de scholengroepen. Met de servicemeter stellen we 10 principes voorop die we belangrijk vinden bij 
onze klachtenbehandeling en een kwaliteitsvol klachtenmanagement (zie bijlage).  

 Klachtencaptatie 2.1.

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.  

2.1.1. Een directe aanpak: informeel en oplossingsgericht , eenvoudig en laagdrempelig 

Klachten moeten in principe binnen de school of instelling zelf opgelost kunnen worden. Op die manier 
kan zo snel mogelijk op de gepaste manier worden gereageerd. De cijfers tonen aan dat de directies er 
veelal wel in slagen om het conflict in de kiem te smoren. Wellicht worden de meeste klachten op 
schoolniveau informeel afgehandeld. 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.  

Maar het lukt niet altijd. En dan is het aan de scholengroep en komt de klacht terecht in de formele 
klachtenprocedure.  

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.  

In  2014 ontving het GO! 381 klachten. Tegenover 2013 een stijging van het aantal klachten met 46 %.  

262 klachten, of 68 % van het totaal aantal klachten, werden behandeld volgens de principes van het 
klachtendecreet. Dit zijn er 82 meer in vergelijking met het voorgaande jaar. 

De centrale klachtencoördinator fungeert als meldpunt en registreert voor 2014 in totaal 145 klachten 
en meldingen. 32 meldingen gingen wel over hetzelfde probleem. 

De centrale klachtencoördinator stuurde in 2014, 35 klachten rechtstreeks door naar de scholengroepen 
(tegenover 30 in 2013). 43 klagers werden doorverwezen naar de scholengroepen. In de andere gevallen 
werd informatie gegeven over de mogelijke procedures. 

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

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 

2.1.2. Drager  
 

Aantal klachten volgens de drager brief: 174 

mail: 125 
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telefoon: 72 

fax: 1 

bezoek: 9 
 

2.1.3. Hoedanigheid van de klager 
 

Hoedanigheid van de klager ouder: 227 

leerling / cursist: 25 

personeelslid: 102 

andere verzoeker : 27 

In vergelijking met 2013 valt onmiddellijk op dat we meer dan een verdubbeling van d e klachten van 
personeelsleden registreerden. 

2.1.4. Kanaal 
 

Aantal klachten volgens het kanaal 
waarlangs de klacht is binnengekomen 

 

rechtstreeks van verzoeker 324 

via de centrale klachtencoördinator naar 
de scholengroep 

35 

via kabinet 1 

via Vlaamse Ombudsdienst: 3 

via advocatenkantoor 10 

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

8 

 
   Kwaliteitsvolle klachtenbehandeling 2.2.

 

2.2.1 Doorlooptijd 

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

 

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

aantal klachten behandeld binnen 45 
dagen: 

349 

aantal klachten behandeld na meer dan 
45 dagen: 

15 
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gemiddeld aantal dagen om een klacht 
te behandelen: 

17 

 

We streven met onze servicemeter naar een kortere behandeltermijn van 14 tot 28 dagen. Duurt het 
wat langer, dan houden we de verzoeker hiervan op de hoogte. 

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. 

2.2.2  Bemiddeling 
Bemiddeling is volgens ons in de praktijk een goede oplossing. Iedere parij kan zijn eigen verhaal doen 
waarbij het niet de bedoeling is om ‘dè waarheid’  te achterhalen, maar om te komen tot een oplossing 
dat door iedere partij kan worden geaccepteerd en worden nageleefd. 

Aanbeveling 
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, waarbij het emotionele wordt 
overstegen om te komen tot een meer rationele benadering. 

2.2.3  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. 

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 Interfederaal Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, het 
Kinderrechtencommissariaat, Kind en Gezin voor de kinderdagverblijven, … 

Een verzoeker stuurt zijn klachten steeds naar verschillende afzenders waaronder het generieke 
GO-mailadres en dat van de klachtencoördinator. Hij merkt op dat zijn mail uit de GO!-mailbox 
is verwijderd zonder te zijn gelezen. Verzoeker is geen onbekende en de beheerder van de GO!-
mailbox ging er van uit dat de klacht sowieso door de klachtencoördinator wordt opgevolgd. 
Wat uiteraard ook het geval is. Begrijpelijk komt dot bij verzoeker wat vreemd over. Het GO! 
excuseert zich voor dit voorval. 

De voorbeelden ter illustratie zijn steeds incidentele gevallen waardoor we niet onmiddellijk kunnen 
spreken van structurele problemen. 
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2.3 Kwaliteitsmanagement 

2.3.1 De klachtencoördinator binnen de centrale diensten  
 

• 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. 

• 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. 
 

2.3.2  Professionalisering klachtenbehandeling  
 

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 deelname klachtennetwerk Vlaamse Overheid op 2 april 2014 ; 
o overleg met de collega-klachtencoördinator van het Departement Onderwijs  
 
We werkten samen met het kinderrechtencommissariaat en maakten een gezamenlijke tekst op over 
tuchtmaatregelen. Een aantal van hun suggesties en aandachtspunten, sluiten aan bij ons pedagogisch 
project van het GO! Scholen die de waarden van het PPGO! In hun dagelijkse werking in de praktijk 
omzetten, dragen de kinderrechten vanzelfsprekend hoog in het vaandel. Zij hebben namelijk respect 
voor de eigenheid van iedere leerling, ze geven kinderen en jongeren inspraakmogelijkheden en leren 
hen verantwoordelijkheid te dragen. Het kinderrechtenverdrag en het PPGO! vormen dan ook samen  
de kapstok voor schoolpraktijken met kinderen en jongeren. Enerzijds voor intermenselijke relaties op 
school zoals bijvoorbeeld het belang van een participatieve houding. Anderzijds voor structurele 
maatregelen zoals bijvoorbeeld het belang van een goede rechtspositie op school. 
 
Interne contacten 
• Ontmoetingsdag klachtenmanagement voor de klachtenbehandelaars in de scholengroepen op 27 
november 2014. 
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‘De ontmoetingsdag is een waardevol (informatie)moment dat zeker voor herhaling vatbaar is’ 
(Frank Van Herck, algemeen directeur scholengroep 2 Forum). 
 
‘Door expertise-uitwisseling wordt de klachtenbehandelaar sterker’ (Erik Ruts, algemeen 
directeur scholengroep 5) 
 

• De klachtencoördinator maakt  deel uit van het kwaliteitsteam van het GO!. 
 
Vanaf 1 februari 2015 maakt de klachtencoördinator deel uit van de afdeling Strategie en Beleid. 
 

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

 Redenen 3.1.
 

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) : 

1 

Beroepsschriften tegen uitgereikte B- of C-attesten  - 
getuigschriften basisonderwijs – zittenblijven  BaO 

70 

Beroepsschriften tegen de definitieve uitsluiting  16 

Kennelijk ongegronde klachten: 8 

Geen belang van de klager: 5 

Anonieme klachten: 7 

Klachten over beleid en regelgeving: 4 

 

119 klachten werden onontvankelijk verklaard. 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.  

Opvallend is de sterke stijging van het aantal geregistreerde beroepsschriften tegen B- en C-attesten  
(62 %) en meer dan een verdubbeling van het aantal geregistreerde definitieve uitsluitingen.  

Door het nieuwe rechtspositiedecreet van de leerling worden de beroepsprocedures ingewikkelder 
want afhankelijk van het onderwijsniveau. Scholen hebben nog weinig ervaring met de nieuwe 
procedures. Dit wordt afwachten. 
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Een anonieme klacht die onontvankelijk was werd toch behandeld (over de moeilijke grens in het 
kunstonderwijs afdeling Dans bij het aanraken van leerlingen tijdens de opleiding) o.a. via het opstellen 
van een deontologische code voor dansleerkrachten en het aanstellen van een vertrouwenspersoon op 
school om deze problematiek bespreekbaar te maken.  

 

4. Klachtenbeeld 

 Mate van gegrondheid 4.1.
 

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

262 

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid 

gegrond: 99 

deels gegrond: 56 

ongegrond: 82 

geen oordeel mogelijk: 13 

 

Aantal klachten dat momenteel nog in behandeling is: 12 

Van de ontvankelijke en behandelde klachten werden er 155 gekwalificeerd als gegrond of gedeeltelijk 
gegrond. Dit komt neer op een percentage van 59 %. In vergelijking met 2013 is er dus weinig verschil. 
Toen kregen 64 % van de klagers geheel of gedeeltelijk gelijk.  

 Oorzaken van klachten  4.2.

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 

24 

2 

4 

De burger vindt dat de beslissing van de instelling te lang uitblijft: 11 

De burger vindt de informatieverstrekking ontoereikend: 

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

24 

De burger klaagt over de bereikbaarheid van de instelling: 3 

De burger voelt zich onheus bejegend: 81 

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. 
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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. 

 Een vader wenst zijn zoon in te schrijven in een school waar geen plaats meer is. Hij beweert 
door een personeelslid onheus te zijn bejegend tijdens een gesprek hierover. De directeur voerde 
een gesprek met de vader, er werd een alternatieve SO-school voorgesteld waar het kind werd 
ingeschreven. Capaciteitsproblemen leidden tot veel ongerustheid, informatie kan altijd beter. 

 Een zaakvoerder had een aanvaring met de directeur. Het bedrijf (eveneens stageplaats voor 
leerlingen van de school) had een leerling in dienst genomen die beslist had zijn studies te 
beëindigen. Er volgde een gesprek met de directie en een getuige die aanwezig was tijdens het 
telefoongesprek van de directie met de zaakvoerder. Naar aanleiding hiervan werd de directie 
gewezen op het belang van klantvriendelijkheid. 

 

 Overzicht van de klachten in verschillende categorieën  4.3.
 

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 15 27 17 8 

67 

over het uitblijven van een beslissing 3 6 7  16 

over de bereikbaarheid van de instelling 2  1  3 

over de informatieverstrekking door de 

school  1 7   

8 

Over de informatieverstrekking door de 

school aan niet-samenwonende ouders 4 6 2  

12 

Over een tucht –of ordemaatregel die werd 

genomen ten aanzien van leerlingen 

(uitgezonderd de definitieve uitsluiting)  1 5 6 2 

14 

over het verloop van een beroepsprocedure 

tegen een definitieve uitsluiting (niet het 

beroepsschrift zelf) 2 4 2  

8 

over het verloop van een beroepsprocedure 

tegen een B- of C-attest (niet het 

beroepsschrift zelf) en het overzitten in het 

basisonderwijs 3 1 3 1 

8 

over de organisatie van activiteiten door de 

school 4 3 4  

11 

over schooloverlast (klacht door buren bijv.) 4 2 1  7 

over de materiële staat van de leslokalen, 

schoolgebouwen, warme maaltijden  7 1   

8 
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Onderwerp 
gegrond deels 

gegrond 

ongegrond Geen oordeel 

mogelijk 

Totaal 

over de veiligheid en hygiëne in de school 2 1   3 

over zorg en begeleiding van leerlingen (incl. 

CLB) 10 7 5 1 

23 

over zorg en begeleiding van leerlingen met 

speciale noden 4 3 5 1 

13 

over pesten van leerlingen door leerlingen 

op school 1 6 8 1 

16 

over financiële zaken o.m. de schoolkosten, 

maximumfactuur 8 3 4 1 

16 

over leerlingenvervoer (organisatie en 

busbegeleiding)    2 

2 

 

 Klachten van personeelsleden 4.4.
 

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 28 11 12 4 

55 

over een handeling of houding van een 

personeelslid 2 1  2 

5 

over het uitblijven van een beslissing 2    
2 

over een niet-heraanstelling als tijdelijke 2  5  
7 

over welzijn op het werk (algemeen) 27 2 4 7 
40 

over de toepassing van het statuut 1  2  
3 

     
 

 

De centrale diensten registreerden 19 klachten over het verplichte gebruik van een eID of token 
bij de aanmeldingsprocedure voor  de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling. Omwille van 
veiligheidsredenen moeten wij gebruik maken van deze nieuwe aanmeldprocedure met eID of 
token. Aanmelden op een andere manier is niet meer mogelijk.  

Omdat wij beseffen dat het niet voor iedereen evident is om op deze nieuwe manier aan te 
loggen hebben wij alle kandidaten die vorig jaar hebben gekandideerd een mail gestuurd van 
zodra de toepassing online was (op 7 april 2014) om hen in te lichten over de nieuwe 
aanmeldprocedure en nog eens op 15 april (zoals elk jaar). Op die manier was er tijd genoeg 
voor de kandidaten om zich in orde te stellen (om naar een school te gaan om er een pc met 
kaartlezer te gebruiken, om een kaartlezer te lenen/kopen, om een nieuwe pincode aan te 
vragen, om een token aan te vragen, om de juiste software te installeren,….). Ook via andere 
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kanalen hebben we hierover gecommuniceerd (Prikbord voor leerkrachten, nieuwsbrief GO!, 
Belgisch Staatsblad, Oproep tot de kandidaten,…). Onze helpdesk en de helpdesk van FedICT 
stonden bovendien ter beschikking om de kandidaten zo goed mogelijk te begeleiden bij het 
kandideren/aanmelden. We zullen zeker rekening houden met de ervaringen van dit jaar en 
waar nodig bijsturingen doorvoeren om de procedure volgend schooljaar vlot(ter) te laten 
verlopen. 

 

  Klachten in beeld 4.5.

‘Er is weer een nieuwe directie in de school van mijn dochter. Ze heeft zich nog niet aan de 
ouders voorgesteld. Meteen werd het uurrooster door elkaar gegooid waardoor ze nu drie uren 
na elkaar Frans heeft. Die leerkracht doet niks. ‘ 

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.   

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 

Het klachtenbeeld vertoont dezelfde grote thema’s als de voorbije jaren. 

4.5.1.  Zorg voor leerlingen  
 

 Ouders die vinden dat de school niet de nodige zorg en begeleiding geeft aan hun hoogbegaafde kind.  

 Gebrek aan begeleiding langdurig zieke leerling 

 Toedienen rilatine op sportactiviteit. Rilatine mag volgens ouder enkel toegediend worden in de klas. 

 De vervangster van een afwezige juf komt niet meer, waardoor kinderen worden samengezet met een 
andere klas en opnieuw een andere juf krijgen. 

 Probleem met afwezige leerkrachten waardoor leerlingen heel wat praktijklessen missen. 

 Moeder klaagt over het feit dat de leerkrachten in de refter of op de speelplaats gebruik maken van 
voetbalfluitjes om de kinderen te doen zwijgen. Het geluid van de fluitjes is heel schril en doet de 
kinderen (vooral de kleintjes) pijn aan de oren. Het trommelvlies van de dochter van mevrouw is 
aangetast en dit zou een van de oorzaken kunnen zijn. Haar dochter (2de leerjaar) is ook bang van het 
geluid van de fluitjes en reageert er heel verstijfd op. 
De directeur had begrip voor de situatie en heeft haar personeel opgedragen de fluitjes niet meer te 
gebruiken. 

 Ouder klaagt dat haar zoontje nooit huiswerk heeft. 

 

Klachten naar aanleiding van pestgedrag beginnen meer en meer voor te komen. Scholen moeten aan 
deze complexe problematiek verder de nodige aandacht schenken.  
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 De ouders van een leerling stellen dat hun kind gepest wordt op school. De ouders nemen hierover 
telefonisch contact op met de algemeen directeur. Ze mailen hun klacht eveneens naar de algemeen 
directeur. De algemeen directeur verklaart zich bereid om in deze materie te overleggen en eventueel te 
bemiddelen. Na een onderzoek van de mogelijke feiten blijkt dat er weinig bewijzen te vinden te zijn van 
mogelijk pestgedrag. Er wordt voorgesteld om over te gaan tot het maken van duidelijke afspraken tussen 
de gepeste leerling en de leerlingen die pesten, maar de ouders en de leerlingen wensen dit niet, want ze 
willen geen “confrontatie” aangaan. De ouders mogen steeds opnieuw contact opnemen met de 
algemeen directeur. Er komen echter geen nieuwe meldingen meer. Het blijft een voortdurend 
aandachtspunt om (mogelijk) pestgedrag te detecteren en efficiënt aan te pakken. 

 

4.5.2. Tuchtmaatregelen 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.  

De ouders hebben het moeilijk met de opgelegde sanctie naar aanleiding van het onbeschoft gedrag van 
hun dochter (uitgesloten van de uitstap naar Parijs, een dag uitsluiting en een volgkaart). Naar hun 
mening is zij te hard aangepakt en verdient zij een mildere straf. De ouders vinden het grof taalgebruik van 
hun dochter ook niet ok en hebben haar daarover aangesproken. Zij menen dat het advies van de 
klassenraad te streng is: zij gaan akkoord met de uitsluiting voor de uitstap naar Parijs maar achten een 
dag uitsluiting te zwaar. 
De algemeen directeur gaat na wat er in het schoolreglement staat: de sanctie moet evenredig zijn met de 
ernst van het incident. 
Het attituderapport geeft op geen enkel ogenblik aan dat het gedrag van de leerling niet ok is. Ook 
werden de ouders nooit op de hoogte gebracht van enige problematiek hieromtrent. 
 
Telefonisch overleg met de directie: 
De algemeen directeur stelt voor om de klassenraad opnieuw samen te roepen om eventueel hun advies 
en de beslissing van de directie aan te passen. 
De directie vindt dit een redelijke oplossing rekening houdend met het feit dat de leerkrachten vaak te 
weinig info geven aan ouders over hetgeen zich op school voordoet. 
 
Opnieuw samenroepen klassenraad: 
De klassenraad geeft het advies om de dag uitsluiting om te zetten in een strafstudie.  
De directeur neemt de beslissing om haar niet te laten meegaan naar Parijs, de volgkaart te behouden en 
de dag uitsluiting om te zetten naar strafstudie. 

 
De ouders worden op de hoogte gebracht en kunnen hiermee instemmen. 

Het GO! werkt momenteel aan een cahier rond het sanctiebeleid. Hiermee wil zij haar standpunt 
omtrent het sanctiebeleid verduidelijken en de scholen een kapstok aanreiken om mee aan de slag te 
gaan. 

4.5.3. Informatieverstrekking door de school 
 

 Een verzoeker vraagt inzage in de verslagen van de ouderraad. Verzoeker kan die steeds inzien maar ter 
plaatse op het kantoor van de directie. Diezelfde verzoeker dient later ook een klacht in over het plaatsen 
van foto’s van de kinderen op de website van de school. In het kader van het gebruik van sociale media 
wordt dit dossier mee opgevolgd door de centrale diensten. Ondanks verschillende uitnodigingen weigert 
verzoeker in te gaan op een gesprek met de scholengroep. Ook de tussenkomst van het 
Kinderrechtencommissariaat kan hem niet van gedachten doen veranderen. Dit is jammer. Het is voor een 
directie heel belastend om bestookt te worden met mailberichten waar de verzoeker eist dat er telkens 
schriftelijk wordt op geantwoord maar die weigert om in dialoog te gaan. 
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 Een ouder vindt dat hij te weinig informatie kreeg over een schoolongeval. 

 Afschaffing van een studierichting. Beloftes van de directies om de richting verder te organiseren worden 
niet nagekomen. 

 School praat met schoolpsychologe zonder ouders hiervan op de hoogte te brengen. 

 De informatie met betrekking tot de inschrijvingsprocedure in een school wordt vroeger gecommuniceerd 
dan afgesproken. 

 

4.5.4. Financiële zaken  

Ter illustratie, een greep uit de praktijk:  

 Kostenraming op de website van de school is onduidelijk 

 Ouder vindt de kosten die gemaakt worden in de haarzorg te hoog. Er volgt een gesprek met de directie. 
Er wordt bekeken of gekocht materialen na het schooljaar terug door de school kunnen overgenomen 
worden. Eventueel materiaal te huur aanbieden. 

 Een verzoeker heeft vragen rond de besteding van geïnde gelden door de schooldirectie. De 
verificatiedienst voert een onderzoek. Er worden een aantal aanbevelingen geformuleerd. Er volgt een 
opvolgingsonderzoek door de verificatiedienst. 
 

4.5.5.  De materiële staat van de leslokalen, schoolgebouwen (o.m. verwarming lokalen), 

de veiligheid en hygiëne in de school en de schooloverlast  

Er is een stijging van het aantal klachten binnen deze categorie. Hier komen ook de meeste klachten van 
‘andere’ burgers voor, de buren die dichtbij de school wonen. 

Besparingen en laagconjunctuur kunnen een negatieve invloed hebben op de klachtenbehandeling 
(meer klachten over organisatie van activiteiten door de school, de materiële staat van 
schoolgebouwen, verwarming, schoolkosten,…) 

Een bloemlezing: 

 Een afvalcontainer van een restaurant uit de buurt veroorzaakt overlast in de omgeving van de school. De 
politie werd ingeschakeld en de container werd verplaatst. 

 Een vader dient klacht in bij de politie omwille van diefstal uit de locker van zijn dochter: een paar 
sportschoenen en 20 euro. Hij vindt dat de school de politie moet inschakelen. Het deurtje bleek 
geblokkeerd en kon niet gesloten worden doordat er linten  van een schort uit staken. 

 Diefstal van een horloge van een leerling in de klas. Leerlingen mochten de klas verlaten. De verzoeker 
heeft het gevoel dat er geen actie wordt ondernomen om de dader te vatten. Er werden ijsjes verkocht 
door de leerlingen van de klas. Met de opbrengst werd de diefstal van het horloge vergoed aan de 
leerling. De dief werd niet gevat. In geval van diefstal in de klas mag in de toekomst geen enkele leerling 
de klas nog verlaten vooraleer de dader zich kenbaar maakt.  

 Directies moeten leerlingen er op wijzen om persoonlijke bezittingen niet te laten rondslingeren en 
hameren op respect voor mekaars bezittingen. 

 Een verzoeker beklaagt zich over zand uit de zandbak die overal in huis ligt. 

 Hygiëne toiletten 
 

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

5. 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. 
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 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. 

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. Communiceer 
tijdig. 

 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 
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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. 

6. Besluit 

Klachten over onderwijs gaan vaak over van alles en 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 basis van het 
ongenoegen.  
Wij pleiten voor een open dialoog. Dit impliceert dat de klachtenbehandelaar naar alle partijen luistert. 
Niet alleen om de belangen van de verzoeker recht te doen, maar ook de belangen van de mensen 
(leerkrachten, directie, medeleerlingen,…) om hem heen. 

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. Maar we moeten ook duidelijk durven stellen dat verwachtingen van ouders en leerlingen 
niet altijd realistisch zijn. Dat de school en de ouders in een aantal uitzonderlijke gevallen lijnrecht 
tegenover elkaar komen te staan. Dit is niet in het belang van de leerling en wijst op een gebrek aan 
vertrouwen. Het is duidelijk dat ouders gevoeliger geworden zijn voor een onvriendelijke bejegening. 

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. 

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 
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steeds complexere beleidsuitdagingen, burgers worden mondiger en veeleisender. Samenwerking 
betekent een absolute meerwaarde en maakt van het klachtenmanagement een blijvend succesverhaal. 

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

‘In de loop van de voorbije tien jaar hebben wij ongetwijfeld een kwalitatieve evolutie doorgemaakt van het 
klachtenmanagement. Wij zijn erin geslaagd klachten als een positief instrument te beschouwen en ze te gebruiken 
om onze kwaliteitszorg te verbeteren.De uitdagingen waarvoor wij staan zullen ook te maken hebben met onze 
digitale wereld. Klachten rond gebruik en misbruik van facebook, e.d. sijpelen nu en dan al binnen. Van onze 
wetgevers moeten wij verwachten kunnen, dat zij hiervoor een degelijke en duidelijke wetgeving op poten zetten. 
 

Voor de overige moeten wij ervoor zorgen, dat het klachtenmanagement een vanzelfsprekend 
onderdeel is van onze werking ‘ ( Denis Vonckers, algemeen directeur scholengroep 14 Maasland) 

 

Samen zorg dragen voor klachten 

 

Indicatoren bij de kwaliteitsstandaard ‘Kwaliteitsvolle 
klachtenbehandeling’  

 

1 De klachtenbehandelaar is vlot bereikbaar 

o De klachtenbehandelaar is bekend en vlot toegankelijk  binnen de organisatie ( bv. de 
gegevens zijn vindbaar op internet, verschillende contactmogelijkheden ). 

o De klachtenprocedure is eenvoudig, laagdrempelig en is ruim bekend. 

2 De gemiddelde doorlooptijd van de klachtenbehandeling  is maximaal 45 dagen. We streven naar 
een kortere behandeltermijn van 14 tot 21 dagen. Duurt het wat langer, dan houden we de 
verzoeker hiervan op de hoogte. 

3 We zorgen voor zorgvuldige eerstelijnsklachtantwoorden ( bv. een onderzoek ter plaatse doen, 
organisatie van een woord-wederwoord-gesprek, begrijpelijk taalgebruik, empathie…). 

4 We verwijzen naar de Vlaamse  Ombudsdienst en eventuele andere bezwaarmogelijkheden in 
afsluitbrieven bij klachten.  

5  Bij een kwaliteitsvolle klachtenbehandeling hanteren we de volgende  kernwaarden: 

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

Respectvol  
Respecteren van rechten, eerlijk en oprecht, inlevingsvermogen, luisteren, fatsoenlijke bejegening, 

Servicemeter 
klachtenmanagement GO! 

Klachtencoördinatie GO!  
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evenredigheid, fair play, bijzondere zorg, hoffelijkheid. 

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

Integriteit 
Eerlijk en betrouwbaar, onpartijdig en objectief, professionaliteit, redelijkheid. 

 
 Indicatoren bij de kwaliteitsstandaard ‘Kwaliteitsmanagement’ 
 

6 We leveren inspanningen voor professionalisering van de klachtenbehandeling door het 
organiseren van momenten van kennisdeling, het volgen van passende bijscholing en 
intervisiemomenten tussen de klachtenbehandelaars.  

7 De klachtenbehandeling is ingebed in het kwaliteitsmanagement. 

8 We zorgen voor een jaarlijks klachtenrapport dat tijdig wordt ingeleverd bij het GO!. De 
klachtencoördinator van het GO! zorgt er voor dat alle rapporten van de scholengroepen in één 
rapport verwerkt worden en dat dit gecoördineerd verslag tijdig wordt opgestuurd naar de 
Vlaamse Ombudsman. 

9 We rapporteren aan het college van directeurs en de Raad van Bestuur. 

10 In de rapportage besteden we aandacht aan beleidsaspecten en verbeteracties op basis van 
systematisch verzamelde gegevens in het klachtenregister dat door elke klachtenbehandelaar 
wordt bijgehouden. Klachten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. 

 


