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1 Inleiding 

 

1.1 Structuur van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap 

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

1.2 De klachtenprocedure in het GO! 

Het Klachtendecreet van 1 juni 2001 maakt een klachtenbehandelingssysteem verplicht voor elke 
bestuursinstelling van de Vlaamse overheid. Alle instellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap respecteren dan ook de basisvereisten voor de klachtenbehandeling in overeenstemming 
met dit decreet. 

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

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

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

In de consortia voor het Volwassenenonderwijs is bovendien een regionale ombudsdienst voorzien. 
Daar kan men als cursist terecht als de klachtenprocedure van het centrum volledig is uitgeput, te 
beginnen met de directeur en eindigend bij de scholengroep. 

Is de klager niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling, dan kan men terecht bij de 
Vlaamse Ombudsdienst, die de klacht in 2de 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.  
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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!. 

Het GO! tracht op een open manier om te gaan met klachten en interpreteert het begrip klacht ruim. Als 
uit het relaas van de burger blijkt dat hij ontevreden is en hij duidelijk een reactie verwacht, spreken we 
van een klacht. 

1.3 De klachtenprocedure naast tal van andere beroepsmogelijkheden en –
procedures 

In het onderwijs zijn voor ouders en leerlingen al talrijke georganiseerde klachten- en 
beroepsprocedures voorzien. Klachten kunnen via verschillende kanalen worden ingediend, behandeld 
en opgelost:  

 klachten tegen eindbeslissingen van klassenraden (het niet uitreiken van getuigschriften 
basisonderwijs, het uitreiken van B- of C-attesten in het secundair onderwijs) of klachten tegen 
eindbeslissingen van evaluatiecommissies in Centra voor Volwassenenonderwijs. Hier is een 
beroepsprocedure voorzien; 

 klachten tegen de tuchtmaatregel ‘definitieve uitsluiting’. Ook hier is een beroepsprocedure 
voorzien; 

 klachten over kinderdagverblijven die behandeld worden door Kind en Gezin; 

 klachten die behandeld worden door de lokale overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen, 
door de Commissies Zorgvuldig Bestuur en Leerlingenrechten, door het Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor racismebestrijding, door het Kinderrechtencommissariaat...; 

 klachten die worden behandeld binnen een juridische procedure door de rechtbanken; 

 klachten waarbij het CLB kan bemiddelen of leerlingen, ouders en scholen ondersteunen. 

1.4 Opbouw van dit jaarverslag 

Bij het opstellen van dit jaarverslag werden volgende informatiebronnen gebruikt: 

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

 de individuele klachtendossiers behandeld door de centrale diensten; 

 de individuele klachtendossiers behandeld door de scholengroepen; 

 de werkingsverslagen van de 28 scholengroepen over hun klachtenbehandeling: aan de 
scholengroepen werd een vragenlijst bezorgd om de rapportage op een uniforme manier te 
laten verlopen. Naast cijfergegevens wordt er gepeild naar realisaties en verbetervoorstellen;  

 het verslag van de klachtencoördinatie voor het jaar 2010; 

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

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

Het jaarverslag situeert zich binnen de toepassing van het Klachtendecreet van 1 juni 2001. De 
rapportage beperkt zich dan ook tot de klachten die onder de toepassing van dit decreet vallen. 
Klachten van personeelsleden over hun eigen werksituatie bijvoorbeeld worden hier niet in opgenomen.  

Naast de noodzakelijke cijfergegegens vinden wij het vooral belangrijk om aandacht te geven aan de 
inhoudelijke klachtenbehandeling: waarover wordt geklaagd en vooral, wat hebben we eruit geleerd. In 
dit verslag wordt dan ook vooral dit 2de aspect benadrukt. 
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1.5 De klachtencoördinator binnen de centrale diensten 

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

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

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

 het verzamelen van informatie over de klacht; 

 een correcte doorverwijzing van de klager naar de klachtenbehandelaar: voor klachten die 
verkeerdelijk op het centrale niveau worden ingediend, ontvangt de klager onmiddellijk de 
nodige informatie waar hij met zijn klacht terecht kan. Met de burger wordt afgesproken of de 
klacht wordt doorgestuurd naar de scholengroep. Enkel met akkoord van de klager wordt de 
klacht doorgestuurd. Dit om niemand in problemen te brengen; 

 het verlenen van advies en functionele ondersteuning aan scholen en scholengroepen bij hun 
klachtenbehandeling. Deze ondersteuning wordt trapsgewijs georganiseerd: van administratie 
naar scholengroep en van scholengroep naar scholen. Het initiatief om op dit aanbod in te gaan 
berust bij de scholen en scholengroepen; 

 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. 

Opvang en onthaal van de klager 

Hoewel, zoals eerder werd aangegeven, onze klachtenprocedure voorziet dat de centrale diensten geen 
klachten behandelen over de werking van onze instellingen - en de meeste klachten onmiddellijk bij de 
scholengroep terecht komen - komt het al eens voor dat de klager zich tot de centrale 
klachtencoördinator wendt. Het is van belang dat er naar de klager geluisterd wordt en dat hij de juiste 
informatie ontvangt. Als de scholengroep nog niet op de hoogte is van de klacht, dan wordt met 
akkoord van de klager, de klacht doorgestuurd naar de scholengroepen. Deze mogelijkheid wordt altijd 
aangeboden maar de ervaring leert dat de klager meestal zelf liever contact opneemt met de 
scholengroep.  

Samenwerking met andere diensten 

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

Er is een vrij intensieve samenwerking met de afdeling Onderwijsorganisatie en –Personeel: er wordt 
informatie ingewonnen, gegevens die relevant kunnen zijn in het kader van de ondersteuningsopdracht 
van deze afdeling worden gecommuniceerd. 

Ook met de juridische dienst worden permanent gegevens uitgewisseld, vooral over de procedures rond 
B-en C-attesten, definitieve uitsluitingen. 

Alle meldingen of klachten i.v.m. de veiligheid op school worden gemeld aan de Gemeenschappelijke 
Preventiedienst. 

Externe contacten 
 

 De klachtencoördinator is lid van de stuurgroep ‘Netwerk klachtenmanagement’ van de Vlaamse 
Overheid. 
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 De klachtencoördinator bracht in juli 2011 een bezoek aan de klachtenmanager van de VDAB in 
het kader van een benchmark.  

 De klachtencoördinator nam deel aan volgende vergaderingen: 

o een werkvergadering met de Vlaamse Ombudsman op 2 maart 2011; 
o de hoorzitting op 26 april 2011 in het kader van 10 jaar Klachtendecreet in het Vlaams 

Parlement; 
o een evenement op 1 juni 2011 n.a.v. van 10 jaar Klachtendecreet (Vlaams Parlement); 
o de voorstelling van het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst op 29 juni 2011; 
o een werklunch met de Vlaamse Ombudsman op 20 september 2011. 
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2 Kwantitatieve gegevens en analyse 

 

2.1 Inzameling van de gegevens 

Algemeen principe: klachten worden geregistreerd waar ze worden behandeld. Klachten die door de 
scholengroepen worden behandeld, worden bij de scholengroep geregistreerd 

Aan de scholengroepen werd een vragenlijst bezorgd om de rapportage op een uniforme manier te 
laten verlopen. Deze vragenlijst werd opgemaakt aan de hand van het sjabloon dat door de Vlaamse 
Ombudsdienst ter beschikking wordt gesteld. Naast cijfergegevens wordt gepeild naar hun realisaties en 
mogelijke verbetervoorstellen.  
Enkel de gegevens over de klachtenbehandeling op het niveau van de scholengroepen werden 
opgevraagd. Over klachten die op informele wijze onmiddellijk door de directies werden afgehandeld, 
hoefde niet te worden gerapporteerd.  

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. Als de scholengroepen gebruik 
maakten van het door de centrale diensten ter beschikking gestelde klachtenformulier, werden deze 
formulieren ook opgevraagd.  

Centraal bijgehouden klachtenregister  

De centrale klachtencoördinator registreert alle klachten en meldingen die de centrale diensten hebben 
ontvangen maar die tot de bevoegdheid van de scholengroepen behoren. Voor de centrale diensten zijn 
deze klachten niet ontvankelijk. Er wordt aangeduid of ze doorverwezen of doorgestuurd worden naar 
de scholengroepen. Zo krijgen de centrale diensten een algemeen beeld van de problemen waarmee 
men binnen het onderwijs geconfronteerd wordt. Op basis van deze informatie kan er feedback worden 
gegeven en kan de centrale administratie haar dienstverlening aan de scholen en scholengroepen 
aanpassen. Om die reden wordt er ruim geregistreerd en vermeldt het register ook alle signalen of 
meldingen van ongenoegen die het GO! bereiken maar die misschien toch niet als klacht bij de 
scholengroep terecht zijn gekomen omdat de klager dit uiteindelijk niet opportuun vond.  
Registratie van deze klachten is ook nuttig voor het geval dat de burger opnieuw contact met het GO! 
opneemt. Zo is er een spoor van de doorverwijzing terug te vinden. 

De centrale klachtencoördinator stuurde in 2011, 12 klachten rechtstreeks door naar de scholengroepen 
(tegenover 22 in 2010). 42 klagers werden doorverwezen naar de scholengroepen. 
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2.2 Algemeen 

2.2.1 Aantal en status van de klachten  

Totale aantal klachten (ontvankelijke + onontvankelijke): 274 

 

Aantal onontvankelijke klachten: 

Klachten die niet werden behandeld volgens de principes van het Klachtendecreet 

123 

Aantal ontvankelijke klachten: 

Klachten behandeld volgens de principes van het Klachtendecreet  

Waarvan 5 klachten nog in behandeling 

151 

 

In 2011 ontving het GO!, centrale diensten en scholengroepen samen, in totaal 274 klachten. 

In vergelijking met het jaar 2010 (345 klachten) is het aantal klachten gedaald met 22 %.  

Het aantal ontvankelijke klachten bedraagt 151 tegenover 123 niet-ontvankelijke klachten. In 2010 
bedroeg die verhouding 177 ontvankelijke klachten tegenover 174 niet-ontvankelijke klachten.  

Voor het aantal niet-ontvankelijke klachten is dit een daling van 30 % ten opzichte van 2010. 

Voor het aantal ontvankelijke klachten spreken we van een daling van 14 %. 
In verhouding zijn er meer klachten ontvankelijk dan in 2010 (55 % tegenover 50 %). 

De daling van het aantal klachten kan verklaard worden door het feit dat de directies zich bewuster zijn 
van de noodzaak om pro-actief op te treden waardoor een aantal klachten niet meer tot het hogere 
niveau van de scholengroep doordringen. Dit is uiteraard een positieve evolutie. De daling wordt ook 
bevestigd in het aantal tweedelijnsdossiers van de Vlaamse Ombudsdienst (zie punt 4). 

 

2.2.2 Drager  

Aantal klachten volgens de drager 

Meerdere dragers zijn mogelijk. 

brief: 
140 

 

 

mail: 78 
telefoon: 43 
Fax: 1 
sms-bericht: 1 
bezoek: 11 

 
We stellen vast dat het grootste deel van de klachten nog altijd per brief wordt ingediend. Daarna 
volgen de e-mailberichten. Het probleem met e-mailberichten is vaak dat naam en adres van de klager 
ontbreken. Deze gegevens worden dan opgevraagd.  
 
Nieuw dit jaar is het sms-bericht. Hier werd wel gevraagd om de klacht te herformuleren. 
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2.2.3 Kanaal 

Aantal klachten volgens het kanaal 
waarlangs de klacht is binnengekomen 

 

rechtstreeks van burger: 231 

via de centrale klachtencoördinator 12 

via kabinet: 3 

via Vlaamse Ombudsdienst: 8 

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

8 

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

12 

 

Hoedanigheid van de klager ouder: 215 

leerling / cursist: 12 

personeelslid: 29 

andere burger : 18 
 
De scholengroepen ontvangen het grootste deel van de klachten rechtstreeks van de burger.  
 
In een aantal gevallen stellen we vast dat er bijna gelijktijdig met het indienen van een klacht in een 
scholengroep, een beroep wordt gedaan op een advocatenkantoor. In één geval ontving de algemeen 
directeur daags na de klacht van een ouder, en dus zonder het antwoord van de algemeen directeur af 
te wachten, een brief van een advocatenkantoor. Menselijkerwijs stelt dit een klacht enigszins in een 
ander daglicht. Vanaf dit moment verliep de communicatie dan niet meer rechtstreeks met de burger 
maar via het advocatenkantoor. Dit komt een constructieve dialoog met de ouders niet altijd ten goede. 
 

2.2.4 Behandelingsduur 

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

5 klachten zijn momenteel nog in 
behandeling 

aantal klachten behandeld binnen 45 
dagen: 

271 

aantal klachten behandeld na meer dan 
45 dagen: 

3 

gemiddeld aantal dagen om een klacht 
te behandelen: 

8 à 10 

In de praktijk worden de meeste klachten veel sneller behandeld dan de voorziene termijn van 45 
dagen. De scholengroepen wijzen op het belang om klachten zo vlug mogelijk af te handelen. De 
gemiddelde behandeltermijn binnen de scholengroepen varieert nogal. Dit is vaak afhankelijk van de 
complexiteit van de klacht. Soms is er tijd nodig om informatie in te winnen of blijkt het zeer moeilijk om 
de verschillende standpunten met elkaar te verzoenen. We komen uit op een gemiddelde van 8 tot 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 
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klager wil immers onmiddellijke actie. 

Het aantal klachten dat niet werd behandeld binnen de 45 dagen is sterk gedaald (van 21 in 2010 naar 3 
in 2011). Voor klachten die niet behandeld worden binnen de voorziene termijn van 45 dagen is dit 
enerzijds te verklaren door de vakantieperiodes in het onderwijs en anderzijds door de complexiteit van 
de dossiers waarin het onderzoek en de gesprekken meer tijd in beslag nemen. Bij specifieke klachten 
tegen het pedagogisch-didactisch handelen van een welbepaald personeelslid kan de scholengroep 
bijvoorbeeld een beroep doen op de centrale diensten van het GO! die dan op vraag van de 
scholengroep ter plaatse een onderzoek kunnen instellen.  

 

2.3 Onontvankelijke klachten (123) 

2.3.1 Onontvankelijkheidsgronden en aantallen  
Er werd al eerder klacht ingediend over dezelfde 
feiten: 

4 

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) : 

2 

Beroepsschriften tegen uitgereikte B- of C-attesten  49 

Beroepsschriften tegen de definitieve uitsluiting 15 

Kennelijk ongegronde klachten: 5 

Geen belang van de klager: 7 

Anonieme klachten: 7 

Klachten over beleid en regelgeving: 4 

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

22 

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

 
2.3.2 Beroepsschriften tegen uitgereikte B- en C-attesten 
Het grootste aantal niet ontvankelijke klachten, 40 % van het totale aantal niet-ontvankelijke klachten, 
gaat over B- en C-attesten op het einde van het schooljaar. In 2010 waren 50 % van het aantal niet-
ontvankelijke klachten, beroepsschriften tegen B- en C-attesten.  

Beroepschriften tegen een B- of C-attest worden behandeld binnen de daarvoor voorziene wettelijke 
procedure.  



 12 

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. 

Voor examenresultaten en resultaten van toetsen bestaat geen beroepsprocedure.  

2.3.3 Andere gronden van onontvankelijkheid 
Een tweede grote categorie niet-ontvankelijke klachten zijn de klachten van personeelsleden over hun 
eigen werksituatie (22 klachten of ongeveer 18 %).  

Een klacht over de sterke/zwakte – analyse, onderdeel van de directieopleiding die wordt georganiseerd 
door de centrale diensten, werd behandeld volgens de voorziene beroepsprocedure. 

Het aantal anonieme klachten is wel relatief sterk gedaald van 16 naar 10 klachten. 

Het aantal geregistreerde beroepsschriften tegen een definitieve uitsluiting (15) blijkt ook gedaald 
tegenover vorig jaar.  

Voorts ontving de centrale klachtencoördinator 7 klachten over een ander onderwijsnet. 

Ten opzichte van vorig jaar werden wel 6 klachten geregistreerd waarvoor de klager geen belang kon 
aantonen. 

Een klacht wordt niet zonder meer geweigerd omdat het belang niet uitdrukkelijk aangegeven wordt. Bij 
gegronde twijfel wordt aan de burger gevraagd zijn/haar belang aan te tonen. Als de klacht bijvoorbeeld 
wordt geuit door een derde die geen enkele band heeft met het kind en dus op geen enkele wijze 
betrokken is bij de klacht, kan er sprake zijn van geen belang. 

 

2.4 Ontvankelijke klachten 

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

146 

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid 

gegrond: 51 

deels gegrond: 32 

ongegrond: 60 

geen oordeel mogelijk: 4 

Aantal ontvankelijke klachten dat momenteel nog in behandeling is: 
 

5 

 

Van de ontvankelijke en behandelde klachten (5 klachten zijn op dit moment nog in behandeling) 
werden er 83 gekwalificeerd als gegrond of gedeeltelijk gegrond. Dit komt neer op een percentage van 
56 %. Ten opzichte van het voorbije jaar betekent dit een daling van het aantal gegronde of deels 
gegronde klachten. Toen was 65 % van de ontvankelijke klachten gegrond of deels gegrond.  

De vraag of een klacht al dan niet (deels) gegrond is, is soms moeilijk te beantwoorden. Door de hoge 
graad van menselijk contact is het niet altijd evident om de gegrondheid van de klacht te meten. 
Verwachtingen van burgers verschillen onderling en in de tijd. Veel klachten houden immers verband 
met de relatie tussen ouders/leerlingen en leerkrachten/directies. Deze klachten zijn moeilijk toetsbaar 
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bij gebrek aan duidelijke rechtsregels. Bijvoorbeeld bij straffen is het duidelijk dat fysiek bestraffen 
verboden is, maar hoe moet een door de ouders als oneerlijk beschouwde straf worden 
geïnterpreteerd? 

2.4.2 Indeling van de behandelde klachten in verschillende categorieën  
Het onderwijs omvat vele aspecten. Geen klacht is hetzelfde. Daarom is het niet eenvoudig om 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 
terecht in de scholengroep. 

Eén voorval kan ook aanleiding geven tot een waterval van klachten over eerdere kleine incidenten. 
Bijvoorbeeld ingeval van een toegekende straf blijken ouders ook niet meer akkoord te gaan met het 
schoolbeleid, met de beslissing die door de directie of een personeelslid is genomen en de manier 
waarop over de beslissing werd gecommuniceerd. Een klacht gaat dus meestal over meerdere aspecten. 
Zo is er het voorbeeld van een anderstalige ouder die de school vraagt om haar kind van 
levensbeschouwelijk vak te laten veranderen. Dit was buiten de wettelijk voorziene termijn en de school 
antwoordde dat dit niet kon. Uiteindelijk komt er een pestproblematiek naar boven. De ouder durfde de 
directie niet aan te spreken omdat ze zo streng lijkt. Na bemiddeling van de scholengroep, komt er een 
constructief gesprek met de directie. De directeur slaagt erin de moeder gerust te stellen en spreekt 
met haar af dat ze onmiddellijk de directeur contacteert bij nieuwe problemen of zorgen.  
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De volgende tabel geeft een beeld van de problemen die in de klachten aan bod komen: 

Indeling van de ontvankelijke klachten in inhoudelijke categorieën 

Onderwerp 
gegrond deels 

gegrond 
ongegrond Geen 

oordeel 
mogelijk 

Totaal 

over een handeling of houding van 
de directie of een ander 
personeelslid 20 9 20 3 

 
 
52 

over het uitblijven van een beslissing 1 1 0 0 
 
2 

over de bereikbaarheid van de 
instelling 0 2 0 0 

 
2 

over de informatieverstrekking door 
de school  3 4 4 0 

 
11 

discriminatie 0 0 3 0 
 
3 

Over een tucht –of ordemaatregel 
die werd genomen ten aanzien van 
leerlingen (uitgezonderd de 
definitieve uitsluiting)  5 2 6 0 

 
 
 
13 

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

 
 
 
3 

over het verloop van een 
beroepsprocedure tegen een B- of C-
attest (niet het beroepsschrift zelf) 1 0 2 0 

 
 
3 

over de organisatie van activiteiten 
door de school 1 1 3 0 

 
5 

over schooloverlast (klacht door 
buren bijv.) 4 1 1 0 

 
6 

over de materiële staat van de 
leslokalen, schoolgebouwen, warme 
maaltijden  8 1 0 0 

 
 
9 

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

 
7 

over zorg en begeleiding van 
leerlingen (incl. CLB) 4 5 6 0 

 
15 

over zorg en begeleiding van 
leerlingen met speciale noden 4 1 3 0 

 
8 

over pesten van leerlingen door 
leerlingen op school 5 3 6 1 

 
15 

over financiële zaken o.m. de 
schoolkosten, maximumfactuur 16 0 6 0 

 
22 

over leerlingenvervoer (organisatie 
en busbegeleiding) 0 0 1 0 

 
1 

over de sluiting van een school of 
stopzetting van een studierichting 0 0 10 0 

 
10 
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2.4.3 Toetsing aan de ombudsnormen van de gegronde en deels gegronde 
klachten 
Enkel de gegronde en deels gegronde klachten worden getoetst aan de ombudsnormen. Om de 
hanteerbaarheid voor de klachtenbehandelaars te verhogen wordt iedere gegronde of deels gegronde 
klacht getoetst aan de verkorte lijst van 5 ombudsnormen.  

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

De beslissing is niet in overeenstemming met de regelgeving  

De beslissing werd niet voldoende gemotiveerd 

11 

De burger vindt dat de beslissing van de instelling te lang uitblijft: 4 

De burger vindt de informatieverstrekking ontoereikend: 

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

9 

De burger klaagt over de bereikbaarheid van de instelling: 2 

De burger voelt zich onheus bejegend: 48 

De toetsing aan de ombudsnormen blijkt niet eenvoudig te zijn. Deze rubriek werd niet altijd ingevuld 
(voor 83 gegronde / deels gegronde klachten werd in 74 gevallen de geschonden norm aangegeven). In 
een onderwijscontext gaat het eigenlijk vaak om een verstoorde relatie tussen mensen waar de 
communicatie op een bepaald moment is misgelopen. Het gaat niet om de dienstverlening op zich 
omdat de voornaamste taak van het onderwijs het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs is.  

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. Met de 
informatieverstrekking lijkt het de goede kant op te gaan. Na toetsing werd deze ombudsnorm in 9 
gevallen toegekend, terwijl we vorig jaar hier nog 27 scoorden. 

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

2.4.4 Mate van oplossing voor de gegronde en deels gegronde klachten 

Aantal gegronde en deels gegronde 
klachten volgens mate van 
oplossing 

opgelost: 53 

deels opgelost: 18 

(nog) niet opgelost: 12 

 

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. Of een klacht al dan niet terecht 
is, hangt af van de oplossing tot tevredenheid van beide partijen: zowel van de school als van de klager. 
Een opgeloste klacht betekent niet dat de klager ook gelijk kreeg. Het betekent wel dat beide partijen 
zich verzoend hebben met het resultaat van de klachtenbehandeling. 
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Klachtenbehandelaars die investeren in een persoonlijk gesprek met de betrokkenen hebben minder 
moeite om de mate van oplossing in te schatten.  

 

3 Klachtenbeeld  
 

Uit de tabel hierboven (punt 2.4.2) blijkt een aantal items duidelijk meer aan bod te komen in de 146 
behandelde klachten.  

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

Het klachtenbeeld vertoont dezelfde grote thema’s als de voorbije jaren al zijn er toch wat 
verschuivingen vast te stellen in de rangschikking. Zo zijn er meer klachten die betrekking hebben op de 
zorg voor leerlingen wat niet zo verwonderlijk is gezien onze opdracht. Ook de klachten over materiële 
en financiële klachten kenden een stijging. Het aantal klachten over orde –en tuchtmaatregelen ten 
aanzien van leerlingen is gedaald. 

Schoolverandering 

In een aantal gevallen valt het op dat bij problemen de ouders zich onmiddellijk richten tot de 
scholengroep en het antwoord van de scholengroep niet afwachten maar hun kind al van school halen 
vooraleer de scholengroep een onderzoek heeft kunnen doen. Dit maakt het er voor de 
klachtenbehandeling niet gemakkelijker op. Het is vrij duidelijk dat, op het ogenblik dat de ouder de 
klacht indient en het kind nog in de school ingeschreven is, er duidelijk sprake van een belang. De 
klachtenprocedure wordt dan ook ingezet.  

Maar het feit dat de ouders dan toch kiezen voor een andere school wijst er op dat de relatie op dit 
moment eigenlijk wordt beëindigd. Anderzijds vinden wij wel dat een duidelijk en gemotiveerd 
antwoord op de klacht blijk geeft van goed bestuur en aantoont dat de scholengroep de klachten ernstig 
neemt. Dit kan het imago van de scholengroep slechts ten goede komen. Als er dan iets fout gelopen 
zou zijn, kunnen verontschuldigingen mogelijk toch leiden tot een ander idee van de ouders over de 
school. Voor de school is dit zeer belangrijk omdat de ouders vast wel met andere mensen over de 
gebeurtenissen zullen spreken die tot verandering van school hebben geleid. 

 

3.1 Houding of beslissing van directie en leerkrachten  

Algemeen kan worden vastgesteld dat net als de vorige jaren een groot aantal klachten betrekking heeft 
op een handeling, beslissing of houding van een personeelslid, directie of leerkracht en relationele 
problemen tussen leerkrachten of directies en ouders of leerlingen ( 36 % van de aangehaalde 
problemen heeft hier betrekking op). In 57 % van de gevallen is de klacht geheel of gedeeltelijk terecht.  

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

Klachten te wijten aan onvoldoende of onhandige communicatie vormen hier dan ook een aparte 
subcategorie, in 2010 kwamen deze klachten explicieter aan bod. Nu is onhandige communicatie een 
aspect van zowat elke klacht en heeft vooral te maken met perceptie bij zender en ontvanger van de 
boodschap. 

Ouders en leerlingen klagen bijvoorbeeld over: 

 De weigering aan een leerling om midden in het schooljaar over te stappen naar een ander 
levensbeschouwelijk vak omdat het niet meer ‘klikt’ met de leraar. Regelgeving stelt dat elke 
overstap van levensbeschouwelijk vak voor 8 september van het schooljaar dient te gebeuren. 
Ouders leggen zich hierbij niet neer en verwijzen naar ‘uitzonderlijke gevallen’. Wat in deze zaak 
opvalt is dat de leerling jarenlang dit vak volgt maar plots wil overstappen omdat het met de 
leraar niet klikt. Men zou kunnen spreken van een ‘shopgedrag’ inzake het volgen van het ene of 
het andere levensbeschouwelijk vak. 

 Onvoldoende aangepast optreden van de directie tegenover pesten van leerlingen door 
leerlingen (pesten komt ook aan bod in punt 3.5 Zorg voor leerlingen). 

 Onvoldoende bereikbaarheid van de directeur.  

 De weigering om aan een leerling toestemming te verlenen om een 3-daagse extra-
murosactiviteit vroeger te verlaten om naar het huwelijksfeest te gaan van een familielid. Na 
overleg met de ouders werd beslist om de leerling niet te laten deelnemen aan de 3-daagse. Op 
school werden taken voorzien en kon hij deelnemen aan het huwelijksfeest. 

 Geweld van een leerling uit het secundair onderwijs tegen een leerling uit het basisonderwijs. 
De ouder is niet tevreden van de aanpak van de directie van de secundaire school. Het probleem 
werd ook gemeld aan de directeur van de basisschool die wel maatregelen nam. 

 Discriminatie. Een school gaf een prijs aan de beste vrouwelijke studente voor wiskunde. 
Volgens de klager is dit discriminatie op basis van geslacht. In het antwoord van de algemeen 
directeur wordt gewezen op de daling van het aantal vrouwelijke studenten in deze 
studierichting aan de universiteit. Men wil zo de leerlingen motiveren. 

 Het einde van een aanstelling van de directeur. 

 Geruchten over het hardhandig bewind van een directeur ten opzichte van zijn personeel. 

 Een personeelslid had geen toegang meer tot Smartschool: technisch probleem werd opgelost. 

 Uitleg over rapportcijfers ontbreekt. 

 Ouders zijn bekommerd over de organisatie en het voortbestaan van de school. 

 Ouders missen informatie over de studievorderingen van hun kind. 

 Ouders worden onvoldoende geïnformeerd over maatregelen voor leerlingen met 
leerproblemen. 

 Gebrekkige informatie over een geplande verhuis. 

 Weinig informatie over de rol en het verloop van een klassenraad. 

 Onduidelijke communicatie naar aanleiding van de stopzetting van een bepaalde studierichting. 

 

3.2 Zorg voor leerlingen  
 
20 % van de problemen gaat over het gebrek aan begeleiding of ontevredenheid over de geboden 
begeleiding.  

Klachten zijn zeer divers:  

 De school zou weinig doen aan het pestgedrag van leerlingen op school. Nog voor het 
onderzoek wordt beëindigd wordt het kind van school gehaald. 
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 Ontbreken van afspraken i.v.m. de voorbereiding van examens en de examenregeling na een 
beslissing tot definitieve verwijdering die niet werd aangevochten. 

 School kent geen medicatie toe aan leerling met epileptische aanvallen in buitengewoon 
onderwijs die enkel door dokters en verplegend personeel kan toegediend worden. 

 Ouders gaan niet akkoord met het voorstel van een andere school naar aanleiding van een 
definitieve uitsluiting van hun kind (buitengewoon onderwijs). 

 Een leerling in het buitengewoon secundair onderwijs is definitief uitgesloten. Er is geen andere 
school die hem wil opnemen. De beslissing is zeer laat aan de gescheiden ouder meegedeeld. 
Leerling mag deelnemen aan examens en blijven tot einde schooljaar. 

 School geeft leerling mee aan ouders van vriendje, waarvan leerling beweert dat hij daar mag 
gaan spelen, zonder dit bij de ouders te checken. Indien de school niet beschikt over een 
mondelinge of schriftelijke toestemming van de ouders worden de leerlingen niet met iemand 
anders meegegeven.  

 Een ouder klaagt over het feit dat de school niet afdoende heeft ingegrepen t.o.v. een leerling 
die zijn dochter heeft geschopt. De ouder wil de leerling zelf tot de orde roepen in het bijzijn van 
de directie. De leerling werd wel degelijk gestraft voor zijn daden en was zeer geschrokken en 
voelde zich bedreigd. De dochter zelf tilde niet zwaar aan het incident.  

 Een luizenproblematiek waaraan geen gevolg werd gegeven. 

 Een leerkracht die afspraken bij dyscalculie niet opvolgt. 

 Aangepaste maatregelen bij leerling met ADHD worden niet toegepast. 

 Problemen die zich stellen bij de vervanging van een afwezige leerkracht. 

 De aanpak van een hoogbegaafde leerling. 

 Begeleiding van leerling met leerstoornissen. 

 Begeleiding en examenregeling voor een chronisch ziek kind. 

 Te veel leerlingen in de klas. 

 Een leerling die gedwongen werd vlees te eten. 

 Een ongepaste reactie (taalgebruik) van een leerkracht op baldadig gedrag van een leerling in de 
klas. 

 Ongepaste uitspraken van een leerkracht. 

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

De grens tussen normale conflicten tussen jonge kinderen en pesten is soms vrij vaag voor de ouders. 

58 % van de klagers krijgt geheel of gedeeltelijk gelijk. 

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

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

Klachten binnen deze categorie zijn zeer divers en handelen onder meer over: 

 De staat van een aangrenzend stuk en overhangende bomen: dit wordt onmiddellijk aangepakt 
door de tuinman van de scholengroep. 

 Het gebruik van appartementshal als refter, leerlingen laten zwerfvuil achter. Dit heeft geleid tot 
een verhoogd toezicht.  
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 Leerlingen die met brommers over grasperken zouden rijden. Na onderzoek bleken er geen 
leerlingen naar school te gaan met een brommer. 

 Infrastructuurwerken die onvoldoende opschieten: hier heeft de directie soms weinig impact 
op.  

 Hygiëne van het sanitair. 

 Porseleinen toiletpotten in kleutersanitair: ouder verkiest toiletbrillen – dit wordt besproken op 
de oudervergadering. 

 Een kwetsuur die een leerling oploopt door losliggende takken op het speelterrein. Klacht werd 
ook ingediend bij de politie. 

 Woekerend onkruid en wateroverlast. Dit werd prioritair aangepakt door de groendienst van de 
scholengroep. 

 Het niet snoeien en onderhouden van bomen. 

 Onvoldoende zonnewering in de lokalen. 

 De kwaliteit van de middagmalen wordt meerdere keren aangeklaagd o.m. de variatie van de 
menu’s, een klacht waarbij het gebrek aan vis en het veelvuldig gebruik van ‘vette grondstoffen’ 
wordt aangekaart. De menucommissie zal hiermee rekening houden bij de samenstelling van de 
menu’s. 

 
Binnen deze categorie komen ook de meeste klachten van ‘andere’ burgers voor. Dit zijn dan meestal de 
buren die dichtbij de school wonen. 
In 12 % van de klachten komt dit thema aan bod. In 90 % van de gevallen heeft de klager geheel of 
gedeeltelijk gelijk (een stijging met 10 % tegenover het jaar 2010). Dit is dan ook een thema waarover 
weinig gediscussieerd kan worden. 
 

3.4 Financiële zaken  

We vermelden hier ook de klachten over financiële aangelegenheden ( 22 gevallen of 12 %), die duidelijk 
meer aan bod kwamen dan in 2010 (15 gevallen of 6 %). Er moet wel opgemerkt worden dat 15 klagers 
binnen dezelfde scholengroep een klacht indienden over hetzelfde probleem wat toch wel een enigszins 
vertekend beeld kan geven. 

In 7 op de 10 gevallen zijn de klachten gegrond of gedeeltelijk gegrond. Dit is opnieuw duidelijk meer 
dan in 2010 waar de klager in slechts 4 op de 10 gevallen gelijk kreeg. 

Ter illustratie, een aantal gebeurtenissen waarover werd geklaagd:  

 15 ouders dienden dezelfde klacht in tegen een debetnota voor het betalen van een 
‘sanctionerende vergoeding’ voor het laattijdig afhalen van hun kind in het kinderdagverblijf in 
een bepaalde periode. De maatregel (d.d. 2009) werd niet eerder toegepast. Er was ook geen 
voorafgaande communicatie met de ouders over de plotse toepassing van de maatregel. De 
scholengroep beslist om de maatregel te herroepen en werkt een interne procedure uit. Bij 
aanrekenen van boetes dient er tijdig en vooraf gecommuniceerd te worden met de 
betrokkenen. 

 Een betwisting over een invorderingsprocedure n.a.v. een matras die verloren is gegaan.  

 Een ouder gaat niet akkoord met een dure skireis. De school voorziet activiteiten voor leerlingen 
die niet meegaan. 

 Het meegeven van geld in enveloppe die leeg blijkt te zijn. Ouder beweert het geld te hebben 
meegegeven. Er wordt een oplossing gezocht voor het betalen van onkosten. 

 De schoolpolis komt niet tussen bij kapotte fiets die zou stukgeraakt zijn bij een activiteit met 
leerlingen. De schade werd niet onmiddellijk aan de directie gemeld waardoor het niet mogelijk 
was om na te gaan wanneer en waardoor de schade was ontstaan. 

 Dure aankopen voor lesmateriaal voor een leerkracht. 
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 Een vechtpartij tussen leerlingen die niet aangegeven is aan de verzekeringen. 

 Ouders krijgen nog een factuur voor de aankoop van een boek terwijl hun kind al naar andere 
school gaat. 

 

3.5 Tucht- en ordemaatregelen ten aanzien van leerlingen  

Een laatste belangrijke categorie ( 9 %, ten opzichte van 2010 een daling van 2 %) betreft de klachten 
rond opgelegde orde- en tuchtmaatregelen. 

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

 Inbeslagname van een GSM langer dan 24 uur. Hier was de termijn inderdaad wettelijk 
overschreden. Er werd in de brief aan de ouder wel gewezen op de bedoeling van de maatregel: 
de leerling aanmanen om het schoolreglement te respecteren en de GSM niet te pas en te 
onpas gebruiken tijdens het lesgebeuren. Er werd gewezen op de gemeenschappelijke belangen 
van de ouder en de school: de leerlingen leren omgaan met bepaalde regels en afspraken. 

 Alternatieve straf toegekend aan leerling voor een aangebrachte beschadiging aan een 
tafelblad. 

 Ouders vinden dat hun kind ten onrechte werd gestraft. 

 Onduidelijkheid over de aard van de maatregel: definitieve uitsluiting of preventieve schorsing 
voor de rest van het schooljaar. 

 Een volgcontract toegekend aan een leerling na geweld op een voetbalevenement (buiten de 
schooluren). In de school laat zijn gedrag te wensen over: zet leerlingen aan tot geweld op 
leerkrachten, bedreigingen, toebrengen van schade. Uiteindelijk wordt de procedure tot 
definitieve uitsluiting opgestart. 

 een leerling werd verzocht om de school te verlaten –ouders waren niet verwittigd. 
 

Een school kan heel wat ordemaatregelen treffen. Meestal leveren die maatregelen geen problemen op. 
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.  
 
In 50 % van de gevallen heeft de klager geheel of gedeeltelijk gelijk. 

De ordemaatregelen ten aanzien van leerlingen worden niet wettelijk bepaald. Omdat een wettelijke 
regeling ontbreekt, is het schoolbestuur vrij de ordemaatregelen te bepalen.  

 

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

In 2011 beoordeelde de Vlaamse Ombudsman 6 dossiers. De Vlaamse Ombudsdienst behandelde in 
2011, 5 dossiers in tweede lijn ( In 2010 ging het over acht klachten). Voor 1 dossier behandeld in 2010, 
werd het rapport in 2011 afgesloten. Het aantal tweedelijnsklachten bedraagt slechts 3 % van het totale 
aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten. Vermeldenswaard is ook dat slechts in 2 dossiers werd 
vastgesteld dat de interne klachtenbehandeling door de scholengroep niet zorgvuldig is verlopen. Deze 
cijfers wijzen er op dat de klachten van burgers door de scholengroepen in het algemeen goed 
afgehandeld worden. 
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4.1 Kwalificatie van de klachtenbehandeling 

Over het niet-naleven van de regelgeving betreffende de maximumfactuur door de school en de 
principes inzake participatie op school en de niet-correcte afhandeling van de klachten  

Kwalificatie: Geen zorgvuldige interne klachtenbehandeling. De klacht werd uitvoerig besproken met de 
scholengroep maar kende geen verdere opvolging. Geen goede uitvoeringspraktijk: regels inzake 
maximumfactuur werden niet correct toegepast. 

Over een beslissing van de klassenraad en de directie om niet in te gaan op de vraag om leerling in 
parallelklas te zetten – zorg voor leerlingen 

Kwalificatie: De aanwezigheid van een leraar (die de aanleiding was om van klas te veranderen) op de 
vergadering van de klassenraad wekte een indruk van partijdigheid (ombudsnorm ‘gelijkheid en 
onpartijdigheid’). Het GO! antwoordde dat er geen geldige klassenraad is als de betrokken leerkracht er 
geen deel van uit maakt. De leraar in kwestie maakt per definitie deel uit van de klassenraad. 

Het antwoord op de klacht maakte geen melding van de mogelijkheid om naar de Vlaamse 
Ombudsdienst te stappen (ombudsnorm ‘zorgvuldige interne klachtenbehandeling’). 

Over de communicatie met de ouders over een tucht- of ordemaatregel die werd genomen ten 
aanzien van leerlingen 

Kwalificatie: het dossier werd afgesloten zonder opmerking. De school leverde voldoende inspanningen 
door de ouders twee keer uit te nodigen om de tuchtsanctie toe te lichten en te bespreken. De ouders 
zijn daar niet op ingegaan. 

Over een alternatieve straf toegekend aan een leerling Basisonderwijs na schade toegebracht aan een 
tafelblad – ouders niet onmiddellijk gecontacteerd en niet bereid om aangebrachte schade te betalen 

Kwalificatie: De Vlaamse Ombudsman merkt op dat het dossier bestaat uit 2 elementen zijnde de 
vergoeding voor de aangebrachte schade en een pedagogisch verantwoorde strafmaatregel. Dit is 
volgens het GO! een terechte opmerking. De strafmaat kan niet gekoppeld worden aan de bereidheid 
van de ouders om al dan niet te betalen. Dit was in dit dossier geenszins het geval. Ook indien de schade 
werd vergoed zou er nog een straf aan de leerling zijn toegekend.  

Omdat er sprake was van het opzettelijk vernietigen van schooleigendommen werd het 
schoolreglement toegepast. Hoewel het aan de school toekomt om de strafmaat te bepalen, maakte de 
Vlaamse Ombudsman volgens het GO! een terechte bedenking over de koppeling van de sanctie 
(duurtijd m.n. tijdens de speeltijden) aan de terugbetaling van de schade. Naar aanleiding van deze case 
worden in het kader van de kwaliteitszorg richtlijnen doorgegeven aan de scholengroepen i.v.m. de 
toepassing van straffen.  

Over een beslissing van de klassenraad tot het verplicht volgen van een aantal lessen (Geïntegreerde 
Algemene Sociale Vorming) door een vrije leerling in het buitengewoon secundair onderwijs.  

Deze lessen werden door de leerling al gevolgd in de school als regelmatige leerling. Na tussenkomst van 
de Vlaamse Ombudsdienst vindt er een overleg plaats met de ouder over de genomen beslissing. Na het 
overleg moeten de lessen nog steeds gevolgd worden maar er is begrip voor elkaars standpunten en 
overeenstemming om een aangepast traject uit te werken. 

Kwalificatie: de Vlaamse Ombudsdienst is van oordeel dat de standpunten verzoend zijn. Dat er niet 
eerder een overleg plaatsvond tussen de ouder en de klassenraad om elkaars argumenten te horen en 
van gedacht te wisselen is een tekort aan actieve dienstverlening.  
Ook het GO! wijst er in haar ondersteuning op om de zaken niet te lang te laten aanslepen en een 
gesprek met de ouders niet vooruit te schuiven. Een verzoenend gesprek met duidelijke afspraken lost 
soms heel wat op. 
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Over de informatieverstrekking door de school of scholengroep naar aanleiding van de sluiting van 
een gedeelte van een Freinetschool. 

Enkele ouders klagen over een Freinetschool waar hun kinderen de eerste graad hebben doorlopen. Op 
24 juni 2011 krijgen de leerlingen een brief mee waarin de stopzetting van de tweede en derde graad 
wordt meegedeeld met ingang van het volgend schooljaar. 

Kwalificatie: De Vlaamse Ombudsdienst stelt na onderzoek vast dat de omvorming naar freinetonderwijs 
in 2009 onvoldoende doordacht gebeurde. Het getuigt niet van een ‘goede uitvoeringspraktijk’ als blijkt 
dat na 2 jaar er onvoldoende kennis is om Freinetonderwijs aan te bieden en er gedurende 2 jaar 
minimaal werd gereageerd op alle begeleiding om problemen van leiding en structuur aan te pakken. Na 
2 jaar besluiten dat de infrastructuur geen volledige Freinetbasis toelaat getuigt niet van een goede 
voorbereiding. Dat de ouders tot en met 6 juni 2011 werd voorgehouden dat alles onder controle was 
en de Freinetvestiging verder zou uitgebouwd worden, is geen ‘doeltreffende algemene 
informatieverstrekking’. Bovendien ontbrak overleg met de schoolraad. Er volgt een aanbeveling (zie 
punt 4.2). 

4.2 Aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsman 

In het antwoord op de klacht van de scholengroep moet de verzoeker geïnformeerd worden over de 
mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsman is uitdrukkelijk opgenomen in 
de procedure, raadpleegbaar op het internet en in de schoolreglementen. In de nieuwe 
informatiebrochure met concrete tips voor klachtenbehandeling die de klachtenbehandelaars hebben 
ontvangen van de centrale klachtencoördinator, wordt hier nog eens expliciet (bij de goede 
praktijkvoorbeelden) op gewezen.  

Het GO! moet de oprichting van methodescholen strikter opvolgen. Leidt het begeleidingsaanbod niet 
tot het gewenste resultaat, dan is de schoolraad een aangewezen forum om de vastgestelde 
problemen te bespreken. Een continue evaluatie en remediëring moet er zo toe bijdragen dat de 
ouders tijdig weten waar ze aan toe zijn. Eind juni is te laat om een stopzetting mee te delen. 

Het GO! erkent de bezorgdheid om een sluiting tijdig te communiceren aan de ouders. Anderzijds kan 
een vroegtijdige communicatie nopens het voortbestaan van een school of vestigingsplaats leiden tot 
een omvangrijk leerlingenverlies tijdens het schooljaar. Een te vroegtijdige communicatie leidt immers 
vaak tot een ‘self fulfilling prophecy’, en zulks dient zeker te worden vermeden. De communicatie dient 
dus vooral voorzichtig en op het gepaste tijdstip te gebeuren. 

Wat de adviserende bevoegdheid van de schoolraad betreft is het advies van de schoolraad in deze niet 
bindend voor de Raad van Bestuur van de scholengroep, en moet worden in acht genomen dat de Raad 
van Bestuur van de scholengroep als inrichtende macht (ten allen tijde) beschikt over het ‘ius variandi’ in 
haar onderwijsaanbod. 

De omzendbrief ‘Programmatie en Rationalisatie in het gewoon basisonderwijs’ (BaO/ 97/10) voorziet 
dan wel in een termijn van goede orde m.b.t. de kennisgeving van wijzigingen in het onderwijsaanbod 
aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgoDi). Maar ook AgoDI erkent dat de Raad van Bestuur 
van een scholengroep ten gevolge van redenen van diverse aard, deze vooropgestelde timing niet 
steeds kan naleven. 

De pedagogische begeleidingsdienst hanteert een aantal criteria voor de oprichting van een 
methodeschool, o.a.: 

 zich kunnen vinden in de visietekst van de PBD omtrent methodeonderwijs; 

 een bewuste keuze maken na het inwinnen van voldoende informatie (bestuderen 
van alternatieve onderwijsvormen en bezoeken van scholen met alternatieve 
onderwijsvormen); 



 23 

 bereidheid van alle leerkrachten tot instappen in het methodeproject; 

 bereidheid tot het  volgen van scholing (‘starterscursus voor methodeleerkrachten’); 

 advies van de schoolraad vragen; 

 voldoende tijd voor de voorbereiding nemen (min. 1 schooljaar). 
 
De Freinetschool voldeed aan deze criteria. De uiteindelijke beslissing voor het fiat om een 
methodeschool op te richten ligt evenwel niet bij de begeleidingsdienst, wel bij de inrichtende macht, in 
casu de scholengroep. 
De aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst zijn ook voor ons steeds het algemene uitgangspunt 
voor dergelijke gevallen. In de praktijk is het wel zo dat specifieke omstandigheden soms tot afwijkende 
handelswijzen kunnen leiden. Het zo laat communiceren van de beslissing om de school niet verder te 
zetten, heeft voornamelijk te maken met het feit dat er tot op het laatste moment gewerkt is aan het 
vinden van een oplossing, door scholengroep en leerkrachtenteam en pedagogische begeleidingsdienst. 
Deze pogingen zijn echter niet geslaagd.  

De beleidsaanbevelingen worden wel in overweging genomen om de interne kwaliteitszorg verder te 
intensifiëren. Het GO! beveelt de scholen aan om in de mate van het mogelijke de sluiting van een 
school voor 1 mei te melden aan de ouders. 

 

4.3 Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2010 

 
In zijn jaarverslag van 2010 vestigde de Vlaamse Ombudsman de aandacht op volgende punten: 
 

Voor alle onderwijsverstrekkers blijft het belangrijk te waken over een tijdige, open en eerlijke 
communicatie. 

Het GO! is het hier uiteraard volstrekt mee eens. Scholen die de tijd nemen om een degelijk gesprek te 
voeren met ouders en hun beslissingen toe te lichten, hebben minder klachten en slagen erin soms voor 
ouders moeilijke beslissingen te doen aanvaarden. Potentieel ontevreden ouders worden in sommige 
gevallen op voorhand uit voor een gesprek. 
Dikwijls verdwijnt de klacht nadat de ouders en de leerling een persoonlijke toelichting krijgen. 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.  

Communicatie met meerderjarige cursisten / leerlingen 

De Vlaamse Ombudsman vermeldt in zijn verslag een opmerkelijke case over de communicatie met 
cursisten in een CVO, meer bepaald meerderjarige cursisten die tweedekansonderwijs volgen. De 
Vlaamse Ombudsman wijst in deze case op de derde partij die opduikt: de ouders van de meerderjarige 
cursist. Voor de Vlaamse Ombudsman is de relatie van het CVO er één met de cursist. Of en hoe er met 
de ouders van nog jonge thuiswerkende cursisten moet worden omgegaan is een nieuw aandachtspunt 
voor het tweedekansonderwijs. 

De relatie van het CVO is voor onze instelling in wezen een relatie met de - meerderjarige – cursist. Dit 
geldt voor alle contacten van formele aard: de inschrijving, de betaling, de evalutie, en ook bij klachten.  

Dit neemt niet weg dat een CVO-centrum - in het bijzonder het Tweedekansonderwijs - wel steeds zijn 
emancipatorische rol kan opnemen t.a.v. ouders van de meerderjarige nog thuiswonende cursist. 
Bijvoorbeeld, als centrum initiatieven nemen om allochtone ouders van cursisten in contact te 
brengen/trachten te brengen met het CVO-centrum met het oog op het inschrijven van die ouders in 
lessen Nederlands Tweede taal. Of nog, als centrum initiatieven nemen om kansarme ouders van 
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cursisten in contact te brengen/trachten te brengen met het CVO-centrum met het oog op het 
inschrijven van die ouders in een of meerdere opleidingen. Dit is belangrijk voor de maatschappelijke 
integratie, de slaagkansen en het welbevinden van én de cursist én de ouders. Het sluit aan bij onze visie 
op gelijke onderwijskansen en het sluit ook aan bij onze visie op ons concept van brede school: een 
krachtige leeromgeving in een relevante context.  

Ook in het secundair onderwijs zijn er meerderjarige leerlingen. Een meerderjarige cursist kan zelf 
bepalen of zijn ouders al dan niet moeten worden ingelicht. Zonder zijn uitdrukkelijk akkoord kan de 
school de ouders niet laten participeren. CLB-gegevens kunnen ook niet worden doorgegeven zonder 
akkoord van een leerling vanaf 14 jaar. Dit kan al eens aanleiding geven tot een klacht vanwege de 
ouders maar onze instellingen passen deze regel zonder uitzondering toe. Als de leerling expliciet vraagt 
dat zijn ouders niet op de hoogte worden gesteld, gebeurt dit ook niet.  

In principe is vereist dat de meerderjarige leerling zelf een klacht indient. Anderzijds is het zo dat 
volgens het Klachtendecreet elke burger een klacht kan indienen als hij een belang heeft. Als de vader 
bijvoorbeeld de rekeningen betaalt en hij gaat niet akkoord met de gevraagde bijdrage, dan heeft hij 
een belang. De vader van een meerderjarige leerling kan wel een klacht indienen als hij een persoonlijk 
belang heeft om dit te doen. Het begrip 'belang' wordt ruim geïnterpreteerd. Het hebben van een 
belang is dus het criterium om een klacht te behandelen, niet de leeftijd van de leerling. Bij 
beroepsschriften is dit veel duidelijker: hier is het de meerderjarige leerling die een beroep moet 
indienen.  

Omgekeerd kunnen minderjarige leerlingen ook zelf een klacht indienen. Dit zal vooral het geval zijn bij 
straffen of de organisatie van bepaalde activiteiten door de school, wanneer de leerlingen eens op 
school aanwezig moeten zijn buiten de normale schooluren bijvoorbeeld. 

De problematiek van de lange rittijden in het buitengewoon onderwijs. 

Dit is een gekend probleem. Bijna alle scholen buitengewoon onderwijs kennen dit fenomeen. Het zijn 
onze meest kwetsbare leerlingen die hier het zwaarst mee worden belast. Er zijn ouders die overwegen 
om een andere school te zoeken omwille van de organisatie van het leerlingenvervoer. Er zijn echter 
niet direct pasklare oplossingen. Het GO! kan dit niet oplossen en klaagt de moeilijkheden bij alle 
bevoegde ministers aan. Het contract voor dit vervoer ligt bij De Lijn die onderaannemers voor haar laat 
rijden. De directieraad is gestart met de ontwikkeling van een strategisch beleid inzake 
leerlingenvervoer. Een afdelingsoverschrijdende werkgroep met een multidisciplinaire aanpak zal zich 
over dit thema buigen. 

 

5 Concrete realisaties en verbetervoorstellen 

5.1 Informatie-uitwisseling en netwerking 

Ontmoetingsdag voor de klachtenbehandelaars in het GO! 

Op 22 november 2011 vond de ontmoetingsdag plaats voor de klachtenbehandelaars van de 
scholengroepen (algemeen directeurs en/of klachtencoördinatoren). Uit de talrijke opkomst (20 
deelnemers) en de vele positieve reacties blijkt dat er nood is aan een ontmoetingsmoment waarop de 
klachtenmanagers ervaringen over klachtenbehandeling kunnen uitwisselen en hierover met elkaar van 
gedachten wisselen, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.  

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

Dit jaar was er een praktijkgetuigenis van collega Ben Verhaevert, die al een aantal jaren als 
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klachtencoördinator actief is in scholengroep Ringscholen. 

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

We trachten zo te streven naar een uniforme aanpak van de klachtenbehandeling en het omgaan met 
klachten van ouders, leerlingen en andere belanghebbenden in het GO!.  

Informatie-uitwisseling binnen de scholengroepen 

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

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

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

5.2 Functionele ondersteuning van de scholengroepen 

Casebesprekingen 

Op de ontmoetingsdag voor de klachtenbehandelaars vonden casebesprekingen plaats met een analyse 
van antwoordbrieven op klachten. 

Om de bespreking vlot te laten verlopen werden de deelnemers in groepjes verdeeld en werden een 
aantal vragen ter bespreking voorgelegd. De nieuwe informatiebrochure ‘Concrete tips voor het omgaan 
met klachten fungeerde hier als leidraad op basis waarvan de voorgelegde antwoordbrieven konden 
worden afgetoetst op klantvriendelijkheid, volledigheid, kwaliteit,…  

De vooropgestelde doelstellingen werden als volgt geformuleerd: leren van elkaar, de klantgerichtheid 
verhogen en de kwaliteit van de antwoorden op klachten te verbeteren. 

Gebruikersanalyse klachtenregistratiedatabank 

Er werd door de klachtencoördinator een gebruikersanalyse opgemaakt voor een 
klachtenregistratiedatabank. Dit analyserapport werd aan de ICT-verantwoordelijke overgemaakt. 
Registratie werkt alleen als het zorgvuldig gebeurt en volgens een vast patroon. Alleen als altijd dezelfde 
gegevens worden geregistreerd is het mogelijk om betrouwbare statistieken, vergelijkingen te maken en 
managementinformatie op te leveren. 

Een nieuw registratieformulier 

Voor het registreren van de klachten werd een nieuw, gebruiksvriendelijk registratieformulier ter 
beschikking gesteld. Het algemeen principe is dat klachten worden geregistreerd waar ze worden 
behandeld. 

Alleszins op het niveau van de scholengroep worden de klachten geregistreerd. Hierover wordt ook 
gerapporteerd. 

Over klachten die op informele wijze onmiddellijk door de directies worden afgehandeld, hoeft niet te 
worden gerapporteerd. Maar ook op schoolniveau kan registreren wel handig zijn om zo de 
communicatie met de ouders op te volgen en bij te houden. Daarom wijzen wij de directies op de 
voordelen van dit formulier. 

Door gebruik te maken van het klachtenformulier kan het verloop van de klachtenbehandeling 
gemakkelijk worden opgevolgd. Het klachtenformulier vermeldt alle gegevens die verplicht moeten 
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bijgehouden met het oog op de rapportering. Bovendien zorgt het formulier voor uniformiteit die later 
bij de verwerking en analyse van de gegevens goed van pas komt. De informatie wordt toegankelijker en 
overzichtelijker. Als altijd dezelfde gegevens worden geregistreerd is het mogelijk om betrouwbare 
statistieken, vergelijkingen te maken en nuttige managementinformatie op te leveren. Het gebruik van 
dit formulier en systematische registratie wordt door de klachtencoördinator dan ook warm 
aanbevolen. 

Informatie op de internetsite 

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

o een korte toelichting over de doelstellingen van ons klachtenmanagement (zie ook punt 
6 ); 

o onze klachtenprocedure; 
o alle jaarverslagen; 
o het klachtenregistratieformulier; 
o veelgestelde vragen. 

5.3  Opleiding 

Basisopleiding directeur 

In de basisopleiding directeur wordt doorheen alle thema's van de opleiding steeds de nadruk gelegd op 
duidelijke communicatie. Al te vaak gebeurt het dat wij ons in onderwijsland met gemak bedienen van 
een heel specifiek jargon, bij voorkeur doorspekt met flink wat afkortingen en letterwoorden. Sommige 
begrippen geraken daardoor wat ondergesneeuwd. Tijdens de directie- en middenkaderopleidingen 
worden niet alleen nieuwe inhouden en methodieken aangereikt, ook het begrippenkader wordt op een 
frisse manier geherformuleerd: beleidvoerend vermogen bijvoorbeeld wordt opgesplitst in 
componenten zoals strategisch plannen, leiderschap, participatie, kwaliteitszorg, HRM, functionerings- 
en evaluatiebeleid en conflicthantering . Doorheen deze onderwerpen, en met name het laatste, wordt 
de link gelegd met klachtenmanagement en de regelgeving die daarmee samenhangt. 

 

Aanbod GO! Nascholing 

GO! Nascholing richtte een reeks nascholingen in rond schriftelijke en mondelinge communicatie. 
Samen met Wablieft zijn er twee nascholingen ontwikkeld rond communicatie met ouders: schriftelijke 
en mondelinge klare taal 

De nascholing ‘De uitdaging van allochtone leerlingen en ouders. Diversiteit en interculturaliteit’ kan een 
antwoord geven op de vraag rond ‘gesprekken met allochtone ouders’. Ook het omgaan met kansarme 
ouders krijgt aandacht in een apart traject om het leidinggeven en onderwijzend personeel te 
sensibiliseren. 

Juridische ondersteuning 

De centrale juridische dienst biedt informatiesessies aan over het motiveren van beslissingen zowel 
inzake B- en C-attesten als orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van leerlingen. 

In 2010 bleek uit de klachtenbehandeling de onduidelijkheid over de positie van scholen bij moeilijke 
echtscheidingsprocedures. Op 8 februari 2011 werd over dit onderwerp een studiedag georganiseerd 
voor de directies van onze instellingen. 

5.4 Communicatie met de klager: aandacht voor persoonlijk contact 

Tijdige en duidelijke communicatie 

Een ouder ontvangt het schoolreglement bij het begin van het schooljaar. Daarin is een veelheid aan 
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informatie opgenomen waarvan niet altijd kan worden verondersteld dat de ouders hiernaar 
onmiddellijk teruggrijpen wanneer zich een probleem voordoet. Een ouder die niet tevreden is over de 
manier waarop hij behandeld is, stoort zich niet aan procedures. Binnen het GO! blijven we hiervoor dan 
ook de directies sensibiliseren om ouders tijdig en duidelijk te informeren over maatregelen of 
beslissingen t.a.v. leerlingen. 

Een ander probleem bij communicatie is de heterogeniteit van het publiek. Wat voor de een gemakkelijk 
te begrijpen is, kan voor een ander erg moeilijk zijn. Beroepsprocedures bij definitieve uitsluitingen of B- 
en C-attesten blijken voor ouders soms moeilijk te begrijpen. Bovendien zijn de wettelijk vastgestelde 
termijnen zeer kort. Het gaat erom dat er met iedere ouder een goede band ontstaat. Persoonlijk 
contact speelt in het onderwijs een belangrijke rol. Voor het personeel betekent dit dat communicatieve 
vaardigheden minstens even belangrijk zijn als het overdragen van kennis aan leerlingen.  

Belangrijke beslissingen moeten gemotiveerd schriftelijk worden meegedeeld. 

Opvolging 

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. 

Juridisering van het onderwijs 

Sommige klagers opteren ervoor om andere middelen in te schakelen die zij effectiever achten zoals het 
inschakelen van advocaten of naar de pers stappen. Deze trend zet zich verder. Er wordt meer en meer 
een beroep gedaan op advocatenkantoren, maar deze ‘juridisering’ van het onderwijs mag geen angst 
inboezemen of een klantgerichte aanpak van klachten belemmeren.  

Er moet over worden gewaakt dat klachtenmanagement veel meer is dan een louter formeel-juridische 
aanpak van de klachten. Bovendien hebben de meeste klachten weinig met de toepassing van de 
regelgeving te maken. 
Uiteraard zullen in een aantal gevallen wel juridische aspecten verweven zitten, vooral wanneer het om 
de toepassing van de onderwijswetgeving gaat, maar in het antwoord aan de ouders moet louter 
juridisch jargon worden vermeden.  

Ouderparticipatie 

Een proefproject rond ouderparticipatie wordt opgestart met scholengroep Brussel 

5.5 De klachtencoördinator in de scholengroep 

In een aantal scholengroepen is een persoon belast met de taak van klachtencoördinator. Dit kan 
bijvoorbeeld de directiesecretaris zijn, de coördinerend directeur of de communicatiemedewerker. Dit 
zorgt ervoor dat de klachten vlot worden afgehandeld en opgevolgd. Het uitdrukkelijk toewijzen van alle 
klachtendossiers op niveau van de scholengroep aan één persoon zorgt voor een betere, efficiëntere en 
homogenere opvolging van de verschillende dossiers. Dit verlaagt voor ouders ook de drempel om een 
klacht in te dienen want zo moeten ze niet onmiddellijk naar de algemeen directeur. Een ander 
argument dat hiervoor pleit is dat mensen soms ook geen klacht durven in te dienen omdat zij bang zijn 
voor consequenties bij latere contacten. Bovendien kan de behandeling van klachten voor de algemeen 
directeur erg tijdrovend zijn. Als voor de opvang van de klager (bijv. telefonisch) of voor de 
samenstelling van het dossier iemand anders is aangeduid komt er meer tijd vrij voor de algemeen 
directeur.  
Natuurlijk is het wel zo dat klagers verlangen dat er uiteindelijk iemand een beslissing kan nemen over 
zijn dossier. Dit zal doorgaans de algemeen directeur zijn. In dit geval willen zij dan ook meteen bij de 
algemeen directeur terecht kunnen. 
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6 Van klachtenbehandeling naar klachtenmanagement 
 

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

Hierdoor gaat de informatie voor de organisatie niet verloren. Het GO! tracht stelselmatig informatie uit 
de klachten te verzamelen en te analyseren om de werking van de organisatie te verbeteren. Dit biedt 
zowel een mogelijkheid voor de scholen en scholengroepen om het geschonden vertrouwen te 
herstellen en de dagelijkse werking te verbeteren, als voor de centrale diensten om de dienstverlening 
naar de scholen en scholengroepen te optimaliseren.  
Klachtenmanagement betekent voor het GO! dan ook: werken aan kwaliteit. 

Onze doelstellingen binnen het klachtenmanagement blijven dan ook: 

 een snel herstel van een verstoorde onderlinge relatie. Het afhandelen van een klacht is een 
manier om een verbroken vertrouwensrelatie te herstellen. Het is van belang dat dit zo snel 
mogelijk gebeurt. Tijdig reageren is dan ook één van de belangrijkste succesfactoren. Klachten 
leren ons zelfs 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 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. De 
behoefte van de klager om zijn klacht te kunnen uiten is hèt referentiepunt voor een succesvol 
klachtenmanagement. Aan klachten die worden gemeld valt iets te doen, klachten die niet 
worden gemeld gaan een eigen leven leiden en berokkenen schade aan de organisatie. De 
publicitaire waarde van een klacht is een aspect van het klachtenmanagement waar het GO! een 
grote waarde aan hecht. Een goede klachtenafhandeling leidt tot positieve mond-tot-
mondreclame en draagt bij tot een goed imago. 

 systematisch geordende gegevens verzamelen die kunnen aangewend worden om onze 
dienstverlening voortdurend te verbeteren en klachten in de toekomst te voorkomen. Een 
klacht bezorgt ons concrete en bruikbare informatie over onze werking. Tekortkomingen 
kunnen erdoor aan het licht gebracht worden. Klachten vormen dan ook een waardevol 
instrument van feedback en kunnen als instrument worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering. 

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. Scholengroepen wijzen daarom op het belang van een snelle 
afhandeling van de klachten.  

Behandelen

Leren uit 
klachten

Onze 
werkwijze 
bijsturen

Registreren
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Ontevredenheid wordt vaak veroorzaakt door verwachtingen die niet worden waargemaakt. Hoewel 
verwachtingen zeer uiteenlopend kunnen zijn kan het goed managen van verwachtingen veel klachten 
voorkomen. Het is duidelijk dat ouders gevoeliger geworden zijn voor een onvriendelijke bejegening. 
Het is gemakkelijker om over te stappen naar een andere onderwijsinstelling als het de ouders niet 
bevalt. Maar een klagende ouder vormt een minder ernstig probleem dan een ouder die beslist om naar 
een andere school te stappen. In die optiek biedt klachtenmanagement een troef om ouders en 
leerlingen te behouden en de relatie te verstevigen.  

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? 

Minstens even belangrijk zijn de effecten op langere termijn. Uit klachten kan het GO! leren en de 
werking voortdurend verbeteren. Vanuit de scholengroepen worden een aantal voorstellen 
geformuleerd die moeten bijdragen tot een nog vlottere afhandeling van klachten en een betere 
communicatie met de ouders. Maar er wordt ook nagedacht over hoe klachten kunnen worden 
voorkomen en hoe de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd.  
Vanuit de centrale en administratieve diensten worden aan de scholen en scholengroepen tips en 
aanbevelingen verstrekt over informatieverstrekking, communicatie met ouders, … 

Hoewel het niet evident is in klachtenbehandeling, elke klacht is immers anders, trachten wij ook te 
streven naar een verhoging van de objectiviteit van de klachtenbehandeling, naar een eenvormige 
aanpak over de scholengroepen heen. Als instrument hiervoor hanteren wij ondermeer ons informele 
netwerk en stellen wij cases ter beschikking. 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. 

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


