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Verslag 2008 
Klachtenbehandeling in het GO! Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap  

Inleiding 
Structuur van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, kent een zeer specifieke structuur die is 
geregeld in het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs. Er 
zijn drie bestuursniveaus voorzien. In de eerste plaats zijn er de meer dan 700 
onderwijsinstellingen, voor om en bij de 300 000 leerlingen en cursisten, met de directeur en 
een adviserende schoolraad (lokale niveau). De instellingen worden gegroepeerd in 28 
scholengroepen waar de Raad van Bestuur het beleid uitstippelt, samen met de algemeen 
directeur (meso-niveau). Op het centrale niveau is er de Raad van het Gemeenschapsonderwijs 
met zijn centrale en administratieve diensten (centrale niveau). Hier worden de strategische 
beslissingen genomen in verband met het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  

De bevoegdheidsverdeling tussen de 3 niveaus is in overeenstemming met de bepalingen van 
het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs. In 
overeenstemming met de decretale bepalingen liggen de residuaire bevoegdheden bij de Raad 
van Bestuur van de Scholengroep.  
Voor de bevoegdheden die behoren tot het lokale en het meso-niveau is de uitgewerkte 
klachtenprocedure, goedgekeurd door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs op 3 
december 2004, in overeenstemming met de bevoegdheidsverdeling bepaald door het 
Bijzonder Decreet. Ze omvat volgende stappen: school – algemeen directeur van de 
scholengroep – Raad van Bestuur van de scholengroep – Vlaamse Ombudsdienst. 

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 van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs) wordt 
de klacht behandeld door de bevoegde dienst onder supervisie van de afgevaardigd 
bestuurder.  
 
Alle instellingen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap respecteren de 
minimale basisvereisten betreffende klachtenbehandeling in overeenstemming met het Decreet 
van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen. 
 
Opbouw van dit jaarverslag 
 
Gezien de duidelijk onderscheiden bevoegdheidsverdeling, bestaat dit verslag uit twee delen, 
enerzijds de klachtenbehandeling door het centrale niveau, anderzijds een gecoördineerd 
verslag van de klachtenbehandeling binnen de 28 scholengroepen. De centrale 
klachtencoördinator staat in voor de coördinatie van de werkingsverslagen van de 
scholengroepen.  

Bij het opstellen van dit jaarverslag werden volgende informatiebronnen gebruikt: 

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

 Individuele klachtendossiers behandeld door de centrale diensten 

 De werkingsverslagen van de 28 scholengroepen over hun klachtenbehandeling  

 Het verslag van de klachtencoördinatie voor het jaar 2007 
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Het jaarverslag situeert zich binnen het Vlaamse Klachtendecreet van 1 juni 2001. De 
rapportage beperkt zich voornamelijk dan ook tot de klachten die onder de toepassing van dit 
decreet vallen 

De klachtencoördinator binnen de centrale diensten 

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

 informatie en advies over de toepassing van het klachtendecreet van 1 juni 2001 en de 
klachtenprocedure binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

 een correcte doorverwijzing van de klager naar de klachtenbehandelaar 

 ondersteuning van scholen en scholengroepen bij hun klachtenbehandeling en 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! 

 het contact met de Vlaamse Ombudsdienst 
 deelname aan het netwerk rond klachtenmanagement binnen de Vlaamse overheid. 
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A. Verslag over de klachtenbehandeling door het centrale 
niveau (centrale administratieve en pedagogische diensten) 

 

1 Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten (ontvankelijke + onontvankelijke): 62 

 

Aantal klachten volgens de drager brief: 21 

mail: 32 

telefoon: 8 

fax:  

bezoek: 1 

 

Aantal klachten volgens het kanaal 
waarlangs de klacht is 
binnengekomen 

rechtstreeks van burger: 39 

via de centrale diensten 
GO! 

2 

via kabinet: 0 

via Vlaamse 
ombudsdienst: 

20 

via georganiseerd 
middenveld: 

 

andere kanalen: 1 
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Aantal onontvankelijke klachten: 56 

 

Aantal onontvankelijke 
klachten volgens reden van 
onontvankelijkheid 

Bevoegdheid van scholen en 
scholengroepen 

53 

Anoniem: 1 

Beleid en regelgeving: 1 

Interne personeelsaangelegenheden: 1 

 

Aantal ontvankelijke klachten: 6 

 

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid 

gegrond:  

deels gegrond:  

ongegrond: 6 

 

 

Aantal gegronde en deels 
gegronde klachten volgens 
mate van oplossing 

opgelost:  

deels opgelost:  

onopgelost:  
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Toetsing aan de ombudsnormen 

 

 

Vereenvoudigde lijst  Volledige lijst 

 Aantal  Aantal 

Niet-correcte beslissing:  Overeenstemming met het 
recht: 

 

Te lange behandeltermijn:  Afdoende motivering:  

Ontoereikende 
informatieverstrekking: 

 Gelijkheid en onpartijdigheid:  

Onvoldoende bereikbaarheid:  Rechtszekerheid en 
gerechtvaardigd vertrouwen: 

 

Onheuse bejegening:  Redelijkheid en evenredigheid:  

Andere:  Correcte bejegening:  

 Actieve dienstverlening:  

Deugdelijke correspondentie:  

Vlotte bereikbaarheid:  

Doeltreffende algemene 
informatieverstrekking: 

 

Goede uitvoeringspraktijk en 
administratieve 
nauwkeurigheid: 

 

Redelijke behandeltermijn:  

Efficiënte coördinatie:  

Respect voor de persoonlijke 
levenssfeer: 
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2 Klachtenbeeld 2008 
 

De klachtencoördinator van de centrale administratieve diensten van het GO! ontving in 2008 
57 klachten (tegenover 70 klachten in 2007).  

2.1 Niet-ontvankelijke klachten 

56 klachten waren niet ontvankelijk. Daarvan waren 52 klachten niet ontvankelijk omdat de 
materie waarover het ging niet tot de bevoegdheid van het centrale niveau behoort maar tot de 
bevoegdheden van de scholen en scholengroepen (tegenover 58 in 2007).  
De klachtencoördinator stuurde deze klachten door naar de betrokken scholengroepen. In de 
meeste gevallen bleek de scholengroep al op de hoogte van de klacht. In dit cijfer zijn ook 
inbegrepen de klachten die door de Vlaamse Ombudsdienst rechtstreeks naar de scholengroep 
worden gestuurd. 

De centrale diensten ontvingen 1 anonieme klacht over de werking van één van onze 
instellingen. Ook deze klacht werd doorgestuurd naar de betrokken scholengroep. 

1 niet-ontvankelijke klacht handelde over het beleid rond de organisatie van buitenschoolse 
opvang. Buitenschoolse opvang wordt in de meeste van onze instellingen aangeboden maar is 
geen verplichting. Dit is een beslissing van de directeur. Deze klacht werd ter informatie ook 
overgemaakt aan de betrokken scholengroep. De regelgeving rond de organisatie van 
buitenschoolse opvang behoort in principe ook tot de bevoegdheid van het Departement 
Welzijn van de Vlaamse gemeenschap. De Raad van het GO! neemt deze problematiek 
evenwel ter harte en dit dossier wordt als praktijkvoorbeeld aangehaald als signaal voor het 
maatschappelijk belang van de organisatie van een kwaliteitsvolle buitenschoolse 
kinderopvang. 

2.2 Ontvankelijke maar niet gegronde klachten 

Er waren 2 ontvankelijke klachten die de centrale administratie bereikten via de Vlaamse 
Ombudsdienst. 4 ontvankelijke klachten werden rechtstreeks door de burger ingediend. Alle 
ontvankelijke klachten werden gekwalificeerd als ongegrond. 

1 klacht ging over de wijze waarop er moet worden gekandideerd als men een job wil in één 
van onze instellingen van het GO!. Aan de klager werd informatie verstrekt over de te volgen 
procedure. Tijdelijke aanstellingen in statutaire wervingsambten in het GO! moeten gebeuren 
volgens de bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde 
personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991. Voor 15 juni moet 
een geldige kandidatuur worden ingediend. Alle scholengroepen van het GO! opteren voor een 
uniforme procedure. Kandidaten voor een tijdelijke aanstelling moeten voor 15 juni elektronisch 
kandideren via het internet. De kandidaturen komen terecht in een databank. De 
scholengroepen kunnen dan de kandidaturen raadplegen en contact opnemen met de 
kandidaat die voor de vacature over de geschikte bekwaamheidsbewijzen beschikt. 
Kandidaturen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden beschouwd als spontane, laatijdige 
sollicitaties. Laattijdige kandidaturen mogen slechts in aanmerking genomen worden als er 
geen geldige kandidaten meer zijn. Van deze regelgeving kan niet worden afgeweken. 
Daarnaast raden we ook aan rechtreeks een aanvraag te richten (vb. curriculum Vitae en 
motivatiebrief) tot de directies van de instellingen waar men wenst tewerkgesteld worden. De 
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directeur is immers bevoegd voor tijdelijke aanstellingen. 

 

4 klachten gingen over het feit dat de kandidaat-tijdelijke personeelsleden niet gecontacteerd 
werden door de scholengroepen. Deze kandidaturen werden door de betrokken dienst 
nagekeken. In 2 gevallen had de kandidaat-tijdelijke niet gekandideerd voor een openstaande 
vacature. Zo konden zij dan ook niet door de directie gecontacteerd worden. In deze 4 gevallen 
werd aangeraden om nog een bijkomende, weliswaar laattijdige kandidatuur in te dienen en op 
de aanbevolen mogelijkheid om de directies rechtstreeks te contacteren 

Voor het schooljaar 2008-2009 werden in de databank 38 333 geldige kandidaturen 
opgenomen, 3907 spontane kandidaturen (laattijdige) van 18 227 kandidaten.  

1 klacht betrof de aanwezigheid van asbest in de instellingen van het GO! en de kosten voor het 
weghalen van de asbest. Volgens de klager werden in de periode 2007-2008 renovatiewerken 
in een instelling uitgevoerd zonder dat de nodige veiligheidsmaatregelen werden genomen. Er 
zouden geen erkende asbestverwijderaars zijn ingeschakeld.  

Het beheer en het verwijderen van asbest valt onder het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 
betreffende de bescherming van de werknemers tegen risico’s van blootstelling aan asbest 
(B.S. 23/3/2006). Deze federale wetgeving is ook van toepassing op alle onderwijsinstellingen 
in de Vlaamse Gemeenschap. De inrichtende macht leeft deze wetgeving na. De federale 
overheid controleert dit. Bij niet-naleving kunnen maatregelen getroffen worden. Ook de 
onderwijsinspectie doet bij haar doorlichtingen onderzoek naar de mate waarin scholen de 
reglementaire verplichtingen inzake asbest nakomen. 

Sinds 01 januari 1995 is het verplicht een inventaris op te stellen van de plaatsen waar asbest 
aanwezig is en in welke vorm. Indien er asbest aanwezig is, wordt er een beheersprogramma 
opgesteld. De registers in verband met de aanwezigheid van asbest worden bijgehouden in de 
scholen.  

Het GO! bezorgt de Vlaamse ombudsdienst de gevraagde informatie, waaronder de beslissing 
van de Raad van het GO! in dit dossier. De scholengroep bezorgde de Vlaamse ombudsman 
zijn beslissing van de Raad van Bestuur wat betreft de instellingsspecifieke informatie. Reeds 
van bij het aandienen van de problematiek heeft de Raad van Bestuur van de scholengroep de 
nodige regels en procedures ontwikkeld en kenbaar gemaakt zodat alle betrokken 
verantwoordelijken bij het verrichten van werkzaamheden in de scholen van de scholengroep 
op correcte wijze handelen met inachtneming van de specifieke regelgeving. Uit de stukken 
blijkt duidelijk dat de renovatiewerken werden uitgevoerd door erkende bedrijven. De klager was 
al eerder op de hoogte van de behandeling van het dossier door de betrokken scholengroep. 

 

3 Concrete realisaties 
 

 
Er vindt steeds overleg plaats tussen de centrale klachtencoördinator en de betrokken diensten. 
 
Voor klachten die verkeerdelijk op het centrale niveau worden ingediend, ontvangt de klager 
onmiddellijk de nodige informatie waar hij met zijn klacht terecht kan. Met akkoord van de klager 
wordt de klacht doorgestuurd naar de bevoegde scholengroep. Naast de 62 ontvangen klachten 
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ontving de centrale klachtencoördinator 57 vragen naar informatie over het verloop van de 
klachtenprocedure.  
 
Momenteel wordt er gewerkt aan een website met een vacaturedatabank waar scholen hun 
vacatures kunnen publiceren. Van zodra deze applicatie on-line gaat, zullen kandidaten voor 
een tijdelijke aanstelling hier ook terecht kunnen.  
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5 Verbetervoorstellen 
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B. Verslag over de klachtenbehandeling door het lokale en 
mesoniveau, de scholengroepen 

 

1 Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten (ontvankelijke + onontvankelijke):  

 

Aantal dagen tussen de 
ontvangstdatum van de 
klacht en de verzenddatum 
van uw antwoord 

0-45 dagen:  

meer dan 45 dagen:  

gemiddelde:  

 

Aantal klachten volgens de drager brief:  

mail:  

telefoon:  

fax:  

bezoek:  

 

Aantal klachten volgens het kanaal 
waarlangs de klacht is 
binnengekomen 

rechtstreeks van burger:  

via de centrale diensten 
GO! 

 

via kabinet:  

via Vlaamse 
ombudsdienst: 

 

via georganiseerd 
middenveld: 

 

andere kanalen:  
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Aantal onontvankelijke klachten:  

 

Aantal onontvankelijke 
klachten volgens reden van 
onontvankelijkheid 

Al eerder klacht ingediend over 
dezelfde feiten: 

 

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

 

Nog niet alle interne en/of 
jurisdictionele beroepsprocedures 
aangewend of nog hangende bij B- 
en C-attesten: 

 

Nog niet alle interne en/of 
jurisdictionele beroepsprocedures 
aangewend of nog hangende bij 
tuchtmaatregelen t.a.v. leerlingen 

 

Ander jurisdictioneel beroep 
aanhangig: 

 

Kennelijk ongegrond:  

Geen belang:  

Anoniem:  

Beleid en regelgeving:  

Geen Vlaamse overheid:  

Interne personeelsaangelegenheden:  

 

Aantal ontvankelijke klachten:  

 

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid 

gegrond:  

deels gegrond:  

ongegrond:  

 



 

 12 

 

Aantal gegronde en deels 
gegronde klachten volgens 
mate van oplossing 

opgelost:  

deels opgelost:  

onopgelost:  

 

Indeling van de ontvankelijke klachten in inhoudelijke categorieën 
Kunt u de klachten indelen in inhoudelijke categorieën? 
Geef per categorie: 

- het aantal gegronde/deels gegronde/ongegronde klachten; 
- voor de (deels) gegronde klachten: het aantal opgeloste/deels opgeloste/onopgeloste 

klachten 

Onderwerp 

gegrond deels 
gegrond 

ongegrond opgelost deels 
opgelost 

(nog) 
niet 
opgelost 

over het beleid in de instelling             

over de werking van de instelling             

over een handeling, beslissing of 
houding van de directie             

over een tucht- of ordemaatregel             

over het verloop van een 
beroepsprocedure             

over pesterijen op school             

over het niet uitreiken van een 
getuigschrift             

over de informatieverstrekking door 
de school             

over de schoolorganisatie             

over schooloverlast (door buren 
bijv.)             

over het niet respecteren van de 
privacy             

over een handeling, beslissing of 
houding van een personeelslid             

over een relationeel probleem 
tussen leerkracht en ouder             

over een relationeel probleem 
tussen leerkracht en leerling             

over zorg en begeleiding van 
leerlingen             

over materiële aangelegenheden             

over financiële aangelegenheden             
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Indeling van de ontvankelijke klachten in inhoudelijke categorieën 
Kunt u de klachten indelen in inhoudelijke categorieën? 
Geef per categorie: 

- het aantal gegronde/deels gegronde/ongegronde klachten; 
- voor de (deels) gegronde klachten: het aantal opgeloste/deels opgeloste/onopgeloste 

klachten 

Onderwerp 

gegrond deels 
gegrond 

ongegrond opgelost deels 
opgelost 

(nog) 
niet 
opgelost 

over veiligheid             

Over hygiëne             

……………………………..             

……………………………..             

……………………………..             
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Toetsing aan de ombudsnormen 

 

Voor de verdeling van de gegronde en deels gegronde klachten volgens de ombudsnormen, 
kunt u hieronder kiezen tussen een verdeling volgens de vereenvoudigde lijst van 
ombudsnormen of een verdeling volgens de volledige lijst van ombudsnormen (zie bijlage 1). 
Uiteraard hoeft u slechts één lijst in te vullen. 

Vereenvoudigde lijst  Volledige lijst 

 Aantal  Aantal 

Niet-correcte beslissing:  Overeenstemming met het 
recht: 

 

Te lange behandeltermijn:  Afdoende motivering:  

Ontoereikende 
informatieverstrekking: 

 Gelijkheid en onpartijdigheid:  

Onvoldoende bereikbaarheid:  Rechtszekerheid en 
gerechtvaardigd vertrouwen: 

 

Onheuse bejegening:  Redelijkheid en evenredigheid:  

Andere:  Correcte bejegening:  

 Actieve dienstverlening:  

Deugdelijke correspondentie:  

Vlotte bereikbaarheid:  

Doeltreffende algemene 
informatieverstrekking: 

 

Goede uitvoeringspraktijk en 
administratieve 
nauwkeurigheid: 

 

Redelijke behandeltermijn:  

Efficiënte coördinatie:  

Respect voor de persoonlijke 
levenssfeer: 
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2 Klachtenbeeld 2008 
 

 
Oorsprong gegevens 
De cijfergegevens hierboven opgenomen onder punt 1 zijn gebaseerd op de gegevens die ter 
beschikking zijn gesteld door de scholengroepen. 
 
Inhoud van de klachten  
In het onderwijs zijn voor ouders en leerlingen reeds talrijke georganiseerde klachten- en 
beroepsprocedures voorzien. Klachten kunnen via verschillende kanalen worden ingediend, 
behandeld en opgelost. Dit maakt het onmogelijk om een volledig accuraat beeld te bieden van 
alle knelpunten. 
 
Enkele voorbeelden. Wat bestaande klachtenprocedures betreft is er het centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding voor klachten i.v.m. discriminatie en racisme. 
Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden 
ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Bij een weigering tot inschrijving van een kind 
kan een klacht worden ingediend bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Er is ook nog 
het Kinderrechtencommissariaat.  
 
Door de heterogeniteit van onze instellingen zijn de binnenkomende klachten heel verschillend. 
Geen klacht is hetzelfde. Er is daarom nauwelijks een categorisering te maken van de klachten. 
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 in de scholengroep. Een klacht kan ook meerdere oorzaken 
hebben.  
Daarom beperken we ons tot een aantal trends, die zich in meerdere scholengroepen 
manifesteren. 
 
Klachten te wijten aan gebrekkige of onhandige communicatie= bron van veel ongenoegen. In 
de sgr Brussel nog verscherpt door de taalproblematiek of door de sociale afkomst van ouders 
en leerlingen. 
 
SGR 9 vermeldt een opvallend fenomeen: 50 % van de klachten betreft tuchtmaatregelen t.a.v. 
leerlingen of het niet afleveren van getuigschriften. 

3 Toepassing van de klachtenprocedure 

Klachtenmanagement is door het decreet van 1 juni 2001 een wettelijke plicht. Daarnaast is het 
klachtenmanagement binnen het onderwijsgebeuren in eerste instantie gericht op het herstel 
van een verstoorde onderlinge relatie. In het onderwijs bestaan geen producenten en 
consumenten. Onderwijs is een voortdurende interactie. Het afhandelen van een klacht is een 
manier om een verbroken vertrouwensrelatie te herstellen.  

Klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of 
beslissing van een personeelslid van de school.  
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Klachten moeten in principe binnen de school of instelling zelf opgelost kunnen worden. 
Klachten kunnen gemeld worden aan de directeur van de school of instelling en met hem 
worden besproken. In dit geval probeert de directeur die de klacht in ontvangst neemt deze 
direct en informeel af te handelen. Op die manier kan zo snel mogelijk op de gepaste manier 
worden gereageerd. Wellicht worden de meeste klachten op schoolniveau en/of informeel 
opgelost en dus niet geregistreerd (artikel 6 klachtendecreet). De informele aanpak op 
schoolniveau kan verschillen van directie tot directie. 

Lukt het echter niet om een bevredigende oplossing te vinden, dan kan men gebruikmaken van 
de mogelijkheid om een (formele) klacht in te dienen bij de algemeen directeur van de 
scholengroep. Vanaf het moment dat er echt een klacht wordt ingediend, komt deze terecht in 
de klachtenprocedure.  

Hoewel de klachtenprocedure in het schoolreglement is opgenomen zijn er nog steeds ouders 
die niet geneigd zijn om naar de directeur van de instelling of school toe te stappen.  

 

In het onderwijs zijn naast de klachtenprocedure ook een aantal beroepsprocedures voorzien. 
Dit is het geval voor de beslissingen van klassenraden i.v.m. het uitreiken van B- of C-attesten 
en bij de tuchtmaatregel definitieve uitsluiting. Dit is een belangrijk onderscheid.  

In toepassing van artikel 9 van het Klachtendecreet is de bestuursinstelling niet verplicht de 
klacht te behandelen waarover alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet 
werden aangewend of waarover een jurisdictioneel beroep aanhangig is. Vooraleer een 
klachtenprocedure kan worden ingezet (over het verloop van de beroepsprocedure) moet het 
beroep eerst uitgeput worden. Klachten indienen over de beroepsprocedure vooraleer deze is 
opgestart heeft geen enkele zin. Aangezien er geen beroepsprocedure werd opgestart, kan 
men in deze fase niet oordelen of de beroepsprocedure correct is verlopen en of alle regels 
werden nageleefd.  

Een bezwaarschrift tegen een B- of C-attest wordt door de scholengroepen beschouwd als een 
ontvankelijke klacht (in de cijfers is dit ook zo opgenomen) maar wordt behandeld binnen een 
daartoe voorziene beroepsprocedure en niet binnen de klachtenprocedure. 

De centrale klachtencoördinator maakt een gecoördineerd verslag op over de 
klachtenbehandeling in de 28 scholengroepen. Hiervoor worden een aantal gegevens 
opgevraagd. Zo komen we tot een globaal beeld van de binnengekomen klachten.  

Vaststellingen van de scholengroepen 

Toenemende juridisering: inschakelen van advocaten neemt verder toe. Ouders nemen 
onmiddellijk een advocaat in de hand. 

Scholengroepen geven aan dat de termijn waarbinnen de klacht behandeld moet worden zeer 
lang is. In de praktijk worden de meeste klachten veel sneller behandeld. 

Een aantal instellingen merken op dat de administratie van klachten geen prioriteit is in tijden 
waarin het onderwijs met zoveel uiteenlopende maatschappelijke taken en problemen wordt 
geconfronteerd (planlast). Van belang is dat klachten behandeld en opgelost worden.   

De scholengroepen zien geen toegevoegde waarde in de toetsing aan de ombudsnormen. 
Deze zijn meestal niet toepasbaar in een schoolse omgeving. 

Administratieve belasting voor de sgr 

Ook alle niet-ontvankelijke klachten worden behandeld. Ze worden met de aangeklaagden 
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besproken en er volgt een antwoord met uileg over de mogelijks te volgen procedure. 

4 Concrete realisaties 

 

 
Initiatieven van de centrale diensten 
Ondersteuning door de centrale klachtencoördinator 
De centrale klachtencoördinator paste het formulier voor de verslaggeving door de 
scholengroepen aan. Deze uitdrukkelijke bevraging werd een eerste keer georganiseerd voor 
het verslagjaar 2006. Naar aanleiding van de voorbije opgedane ervaringen werd het formulier 
aangepast. Dankzij de uitdrukkelijke bevraging van de scholengroepen staan de 
scholengroepen even stil bij het belang van de klachtenrapportage. Met het oog op een 
gecoördineerde aanpak worden een aantal gegevens opgevraagd: cijfergegevens, de 
ervaringen met de toepassing van de procedure, concrete realisaties en verbetervoorstellen. 
 
Contacten binnen het GO! 
De centrale klachtencoördinator bezocht 5 scholengroepen (1 per provincie) om de 
klachtenrapportage te bespreken en de gebruiksvriendelijkheid van het ter beschikking gestelde 
verslag te evalueren. Deze gesprekken leverden veel informatie op over de manier waarop de 
toepassing van de klachtenprocedure verloopt.  
 
Update informatie op het internet 
Met de lancering van de nieuwe website werd de informatie over de klachtenprocedure 
geactualiseerd. 
 
Aandacht voor communicatietechnieken en conflictbeheersing in de opleiding georganiseerd 
voor kandidaat-directies. Cursisten dienen o.m. het belang te erkennen van een duidelijke 
communicatie, zowel schriftelijk als mondeling en kunnen bij verschillende situaties de juiste 
toon, register en jargon hanteren.  
Hierbij wordt de nadruk gelegd op de directe en informele klachtenbehandeling op de plaats 
waar de klachten ontstaan. Het zoeken naar oplossingen worden aangemoedigd in onderling 
overleg. Het klachtendecreet wordt kort toegelicht. 
 
Initiatieven van de scholengroepen 
 
Scholengroepen raken er van overtuigd dat men best alert blijft en snel op de bal speelt om 
erger te voorkomen. Zeker wat de beroepschriften betreft tegen beslissingen van klassenraden 
wordt belang gehecht aan de correcte toepassing van de procedure. 
 
1 sgr organiseerde een opleiding voor directies rond gesprekstechnieken + aandacht voor 
competentiemanagement waarbij 1 van de kerncompetenties klantvriendelijkheid is. 1 sgr 
organiseerde een opleiding ‘conflictbeheersing’ voor leerkrachten BaO en een opleiding 
‘leiderschap voor het college van directeurs  
 
Elk jaar controleren de sgr of alle procedures in de schoolreglementen zijn opgenomen. 
 
1 sgr vermeldt het opstellen van een vademecum voor de directeur waarin alle procedures zijn 
opgenomen en geactualiseerd worden. 
 
1 sgr meldt het uitdrukkelijk toewijzen van alle klachtendossiers op niveau van de scholengroep 
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aan 1 persoon. Dit zorgt voor een betere, efficiëntere en homogenere opvolging van de 
verschillende dossiers 
 
1 sgr meldt overlegmomenten met de bevoegde coördinerend directeurs 
 
1 sgr meldt het bijhouden van een uitgebreid leerlingendossier 
 
In een aantal sgr is een persoon belast met de taak van klachtencoördinator. Dit kan de 
directiesecretaris zijn, of de communicatieambtenaar bijv. Dit zorgt ervoor dat de klachten vlot 
worden afgehandeld en opgevolgd. 
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5 Verbetervoorstellen 
 

 
Initiatieven van de scholengroepen 
1 sgr gaat in overleg met de Pedagogische begeleidingsdienst duidelijke afspraken opstellen 
i.v.m. toezicht, naschoolse opvang en communicatie met ouders via nieuwsbrief zal dit aan 
ouders kenbaar gemaakt worden 
 
tevredenheidsonderzoek 
 
1 sgr meldt een opleiding van directies rond coaching 
 
Tijdig mensen informeren 
 
Sgr melden dat zij het klachtenformulier gaan gebruiken 
2 SGR meldt dat zij opnieuw sensibilisering gaat doen rond de klachtenregistratie om elke 
klacht op een uniforme manier te registreren 
 
1 sgr meldt het organiseren van een informatiesessie op het college van directeurs rond 
klachtenmanagement 
 
Klachtencoördinator GO! wenst workshop rond klachtenmanagement te organiseren 
 
Alle geledingen informeren over de klachtenprocedure en bewustmaking 
 
Opleiding communicatie aanmoedigen 
 
1 sgr vermeldt het belasten van een geschoold personeelslid met de voorbereidende 
werkzaamheden gezien de moeilijkheid van de problematiek 
 
1 sgr werkt een vademecum uit met daarin tips voor directies: hoe omgaan met klachten 
 
Aanbevelingen door de centrale diensten  
 
Organisatie van een informatiesessie voor de algemeen directeurs en hun medewerkers 
veranwtoordelijk voor het klachtenmanagement binnen de scholengroepen. De practische 
organisatie dient nog te worden uitgewerkt. Mogelijke agendapunten zijn: voorstelling van het 
jaarverslag, uitwisseling van ervaringen met de klachtenbehandeling.  
 
Algemeen gezien staat vast dat een zorgvuldige en duidelijke informatieverstrekking aan ouders 
tal van conflictsituaties kan voorkomen 
 
Systematische, voorafgaandelijke toelichting bij maatregelen of beslissingen t.a.v. leerlingen 
waar een beroepsprocedure voorzien is. 
 
Duidelijke afspraken 
 
Aandacht voor contactmomenten, bijvoorbeeld ouderavonden 


