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Verslag 2009 

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 (hierna genoemd GO!) kent een zeer 
specifieke structuur die is geregeld in het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het 
Gemeenschapsonderwijs. Er zijn drie bestuursniveaus voorzien. Op het lokale niveau zijn er de 
meer dan 700 onderwijsinstellingen, voor om en bij de 300 000 leerlingen en cursisten, met de 
directeur en een adviserende schoolraad. 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 administratieve en pedagogische diensten. Hier worden de strategische 
beslissingen genomen in verband met het GO!. Het Bijzonder Decreet regelt ook de 
bevoegdheidsverdeling tussen de drie bestuursniveaus. Volgens de decretale bepalingen liggen 
de residuaire bevoegdheden bij de raden van bestuur van de scholengroepen.  

Het GO! kent een gedecentraliseerde klachtenprocedure. 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. De centrale diensten komen hier niet in tussen. 

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.  

Alle instellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap respecteren de 
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; 
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 de individuele klachtendossiers behandeld door de centrale diensten; 

 de individuele klachtendossiers behandeld door de scholengroepen; 

 de werkingsverslagen van de 28 scholengroepen over hun klachtenbehandeling;  

 het verslag van de klachtencoördinatie voor het jaar 2008. 

Het jaarverslag situeert zich binnen de toepassing van het Klachtdecreet 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.  

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: 

 de correcte informatie en advies over de toepassing van het Klachtdecreet van 1 juni 
2001 en de klachtenprocedure binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap; 

 een correcte doorverwijzing van de klager naar de klachtenbehandelaar; 

 de ondersteuning van scholen en scholengroepen bij hun klachtenbehandeling: 
ondersteuning, advies en bemiddeling. 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; 
 deelname aan het netwerk rond klachtenmanagement binnen de Vlaamse overheid  

(26 november 2009). 

Belang van het klachtenmanagement in het GO! 

 Klachtenmanagement is door het Klachtdecreet van 1 juni 2001 een wettelijke plicht.  

 Klachtenmanagement is 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. Het is 
van belang dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Tijdig reageren is dan ook één van de 
belangrijkste succesfactoren. 

 De publicitaire waarde van een klacht is een aspect van het klachtenmanagement waar 
het GO! een grote waarde aan hecht. Beter is de klacht aan ons te vertellen dan aan de 
buren, zo kan er nog iets aan worden gedaan. Een goede klachtenafhandeling leidt tot 
positieve mond-tot-mondreclame en draagt bij tot een goed imago. Het doel van 
klachtenmanagement is dat klachten die leven zoveel mogelijk worden geuit en direct op 
de juiste plaats in de organisatie terecht komen. 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. 
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A. Verslag over de klachtenbehandeling door het centrale 
niveau (centrale administratieve en pedagogische diensten) 

 

1 Statistische gegevens  

Totaal aantal klachten behandeld door het centrale niveau  16 

 

Aantal klachten volgens de 
drager 

brief: 2 

mail: 12 

telefoon: 2 

bezoek: 1 

 

Aantal klachten volgens het 
kanaal waarlangs de klacht 
is binnengekomen 

rechtstreeks van burger: 5 

via de centrale diensten GO! 10 

via Vlaamse ombudsdienst: 1 

via georganiseerd middenveld: 2 

 

Aantal onontvankelijke klachten: 15 

Aantal 
onontvankelijke 
klachten volgens 
reden van 
onontvankelijkheid 

Ander onderwijsnet 6 

Anoniem 0 

Beleid en regelgeving 6 

Kennelijk ongegrond 1 

Personeelsaangelegenheden 2 

 

Aantal ontvankelijke klachten: 1 

Aantal ontvankelijke 
klachten volgens 
mate van 
gegrondheid 

Gegrond/ deels gegrond: 0 

ongegrond: 1 
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2 Klachtenbeeld 2009 

De centrale administratieve diensten van het GO! behandelden in 2009 zelf 16 klachten.  

Voorts werden er 21 klachten, met akkoord van de klager, of ingeval de klager zelf ook al de 
scholengroep had gecontacteerd, doorgestuurd naar de scholengroepen. Voor 31 klachten 
werden betrokkenen doorverwezen naar de scholengroepen. In 24 gevallen vermeldden de 
klagers niet over welke school het ging en was de betrokken scholengroep dus niet gekend. 
Ook hier werden de klagers geïnformeerd over de te volgen procedure. 

Alle klachten werden binnen de 45 dagen afgehandeld. Net als in 2008 werd binnen de 
principes van het Klachtdecreet geen enkele klacht als gegrond gekwalificeerd.  

2.1 Niet-ontvankelijke klachten 

Van de 16 behandelde klachten waren er 15 niet ontvankelijk. Hiervan gingen 6 klachten over 
een ander onderwijsnet. 

De centrale diensten ontvingen van een vakorganisatie ook 2 klachten over de werking van de 
centrale diensten. Deze klachten zijn niet ontvankelijk omdat ze kaderen in de toepassing van 
de regelgeving met betrekking tot het statuut voor het personeel in onze instellingen. Er werd 
wel in het antwoord ingegaan op alle elementen die aanleiding hebben gegeven tot deze 
klachten. 

Een specifieke categorie vormen de klachten naar aanleiding van de beslissing van de Raad 
van het GO! tot het invoeren van een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke 
kentekens. 

Op 11 september 2009 besliste de Raad van het GO! tot het invoeren van een verbod op het 
dragen van levensbeschouwelijke kentekens. Het GO! ontving per e-mail 6 klachten over deze 
beleidsbeslissing. Van deze 6 klachten waren er 4 klachten waarvan de naam en adres van de 
klager bekend waren. Hoewel overeenkomstig de bepalingen van het klachtdecreet van 1 juni 
2001 de klachtenprocedure niet van toepassing is op klachten over het gevoerde beleid, werd 
ervoor geopteerd om deze klachten toch binnen de 45 dagen te behandelen en aan 
betrokkenen een antwoord op hun grieven te bezorgen. Aan de 4 betrokken wiens naam en 
adres bekend waren, werd toelichting gegeven over de motieven van deze beslissing en de 
manier waarop ze tot stand gekomen is.  

Daarnaast ontving het GO! ook 1 klacht over de aanwezigheid van aparte kleedkamers voor 
moslimmeisjes in een van haar scholen. Deze klacht werd in samenwerking met de 
scholengroep behandeld. In het GO! zijn geen aparte kleedkamers voor wie dan ook. Alle 
faciliteiten die een school ter beschikking stelt, zijn voor alle leerlingen. De klacht werd dan ook 
gekwalificeerd als kennelijk ongegrond. 

Het GO! besteedt ook aan de niet-ontvankelijke klachten de nodige aandacht en tracht aan de 
indiener van de klacht zoveel mogelijk informatie te geven. 

2.2. Ontvankelijke maar niet gegronde klacht over de procedure om te kandideren voor 
een tijdelijke aanstelling in het GO!  

Een kandidaat-tijdelijke klaagde over het feit dat zij een geldige kandidatuur had ingediend 
maar niet gecontacteerd werd door de scholen waarvoor zij zich kandidaat stelde. In dit geval 
raadden we kandidaat-tijdelijken ook aan rechtstreeks een aanvraag te richten (vb. curriculum 
vitae en motivatiebrief) tot de directies van de instellingen waar men wenst tewerkgesteld 
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worden. De directeur is immers bevoegd voor tijdelijke aanstellingen. 

 

3 Toepassing van de klachtenprocedure 

Het algemeen principe is dat klachten worden geregistreerd waar ze worden behandeld. In het 
centraal klachtenregister worden ook alle klachten geregistreerd die door de centrale diensten 
werden ontvangen maar die tot de bevoegdheid van de scholengroepen behoren. Bij deze 
klachten wordt aangeduid of ze doorverwezen of doorgestuurd worden naar de 
scholengroepen. 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 

Klachten die op het centrale niveau worden behandeld, hebben betrekking op de 
bevoegdheden die door dat centrale niveau worden uitgeoefend of op een initiatief van de Raad 
van het Gemeenschapsonderwijs of van de centrale diensten. 

De klachten over de procedure kandideringen werden rechtstreeks ingediend bij de betrokken 
afdeling. In principe worden de klachten daar ook rechtstreeks afgehandeld door de 
medewerker van de betrokken afdeling onder supervisie van de afgevaardigd bestuurder. De 
werkzaamheden worden gecoördineerd door de klachtencoördinator.  

Gezien het geringe aantal klachten dat door de centrale diensten worden behandeld is er geen 
uitgeschreven interne procedure voorzien. Er vindt wel steeds overleg plaats tussen de centrale 
klachtencoördinator en de betrokken diensten. 

Om een vlotte doorverwijzing van de klachten van burgers naar de scholengroepen te 
verzekeren, werkt de klachtencoördinator momenteel een interne procedure uit.  
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B. Verslag over de klachtenbehandeling door het lokale en 
mesoniveau, de scholengroepen 

1 Statistische gegevens 

Totaal aantal klachten (ontvankelijke + onontvankelijke): 215 

 

Aantal klachten volgens de 
drager 

Meerdere dragers zijn mogelijk. 

brief: 82 

mail: 38 

telefoon: 13 

fax: 1 

bezoek: 4 

 

Aantal klachten volgens het 
kanaal waarlangs de klacht 
is binnengekomen 

Meerdere kanalen zijn mogelijk. 

rechtstreeks van burger: 117 

via de centrale diensten GO!: 21 

via Vlaamse Ombudsdienst: 16 

via georganiseerd middenveld: 6 

andere kanalen: 7 

 

Aantal onontvankelijke klachten: 67 

Aantal onontvankelijke 
klachten volgens reden van 
onontvankelijkheid 

In een enkel geval werden 
meerdere redenen aangeduid. 

Al eerder klacht ingediend over 
dezelfde feiten: 

2 

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

2 

Ander jurisdictioneel beroep 
aanhangig: 

3 

Kennelijk ongegrond: 6 

Geen belang: 5 

Anoniem: 16 

Beleid en regelgeving: 3 

Interne personeelsaangelegenheden 
- klachten van personeelsleden over 
hun eigen werksituatie: 

33 
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Aantal ontvankelijke klachten: 148 

 

Aantal ontvankelijke klachten 
behandeld binnen de termijn 
van 45 dagen 

0-45 dagen: 145 

meer dan 45 dagen: 3 

 

 

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid 

Gegrond / deels gegrond: 93 

ongegrond: 55 

 

Aantal gegronde en deels 
gegronde klachten volgens mate 
van oplossing 

opgelost: 72 

deels opgelost: 15 

Onopgelost of nog in behandeling: 6 
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Indeling van de 
ontvankelijke klachten in 
inhoudelijke categorieën  

gegrond / deels 
gegrond 

ongegrond totaal 

over het beleid in de instelling 10 6 
 

16 

over de werking van de instelling 12 2 
 

14 

over een handeling, beslissing of 
houding van de directie 21 7 

 
28 

over een tucht- of ordemaatregel 3 8 
 

11 

over het verloop van een 
beroepsprocedure 9 6 

 
15 

over pesterijen op school 7 6 
 

13 

over het niet uitreiken van een 
getuigschrift  2 1 

 
3 

over de informatieverstrekking 
door de school 8 3 

 
11 

over de informatieverstrekking 
door de school aan niet-
samenwonende ouders 5 7 

 
 

13 

over schooloverlast (door buren 
bijv.) 2 1 

 
3 

over een handeling, beslissing of 
houding van een personeelslid 16 2 

 
18 

over een relationeel probleem 
tussen leerkracht en ouder 1 0 

 
1 

over een relationeel probleem 
tussen leerkracht en leerling 2 4 

 
6 

over zorg en begeleiding van 
leerlingen 6 2 

 
8 

over materiële aangelegenheden 3 1 
 

4 

over financiële aangelegenheden 6 7 
 

13 

over veiligheid 1 0 
 

1 

over hygiëne 0 2 
 

2 

over leerlingenvervoer 1 0 
 

1 

over diefstal op school 2 0 
 

2 

 
Opmerking: klachten die in de scholengroepen terechtkomen zijn veelal cumulatief. Een klacht staat vrijwel nooit op 
zichzelf, maar is vaak een opeenstapeling van meerdere kleine irritaties. Een klacht kan dan ook gaan over meerdere 
problemen. 
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Toetsing van de gegronde klachten aan de ombudsnormen 

Vereenvoudigde lijst  Volledige lijst 

 Aantal  Aantal 

Niet-correcte beslissing: 28 Overeenstemming met het 
recht: 

1 

Te lange behandeltermijn: 2 Afdoende motivering: 4 

Ontoereikende 
informatieverstrekking: 

17 Gelijkheid en onpartijdigheid: 5 

Onvoldoende bereikbaarheid: 1 Rechtszekerheid en 
gerechtvaardigd vertrouwen: 

2 

Onheuse bejegening: 25 Redelijkheid en evenredigheid: 0 

 Actieve dienstverlening: 0 

Deugdelijke correspondentie: 2 

Vlotte bereikbaarheid: 1 

Doeltreffende algemene 
informatieverstrekking: 

9 

Goede uitvoeringspraktijk en 
administratieve 
nauwkeurigheid: 

2 

Redelijke behandeltermijn: 3 

Efficiënte coördinatie: 0 

Respect voor de persoonlijke 
levenssfeer: 

0 

Opmerking: Voor een aantal klachten is de geschonden ombudsnorm niet gekend. Soms werden meerdere 
ombudsnormen aangeduid. 
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2 Klachtenbeeld 2009 – Kwantitatieve analyse 

2.1 Inzameling van de gegevens 

De cijfergegevens opgenomen onder punt 1 zijn gebaseerd op de gegevens die ter beschikking 
zijn gesteld door de scholengroepen.  

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

In tegenstelling tot het jaar 2008 werd ditmaal uitdrukkelijk gevraagd naar de aantallen 
beroepsschriften tegen uitgereikte B- en C-attesten en beroepsschriften tegen definitieve 
uitsluitingen. In 2008 bleken immers een groot aantal ontvankelijke klachten eigenlijk 
beroepsschriften tegen voornoemde beslissingen te zijn. Deze beroepschriften werden 
behandeld binnen de wettelijk voorziene procedure door een beroepscommissie op het niveau 
van de scholengroep en dus niet volgens de principes van het Klachtdecreet. Dit was in 2008 
zeker het geval voor 14% van het aantal ontvankelijke klachten.  
Ook het aantal klachten van personeelsleden over hun eigen werksituatie werd uitdrukkelijk 
opgevraagd zodat deze klachten niet mee opgenomen worden als ontvankelijke klachten 
binnen het Klachtdecreet. 
Door voor 2009 deze cijfers apart op te vragen, krijgen we ongetwijfeld een realistischer beeld 
wat het aantal ontvankelijke klachten betreft die wel binnen de principes van het Klachtdecreet 
werden opgelost.  

2.2 Globale kwantitatieve analyse 

Het voorbije jaar werden 215 klachten ingediend bij de scholengroepen. Vergelijkt men dit cijfer 
met de cijfers van 2008, dan spreken we, na rekening te hebben gehouden met de 
beroepsschriften in 2008, van een lichte daling van 12% ten opzichte van 2008. Maar zoals 
gezegd, is dit geen zekerheid omdat het aantal beroepsschriften in 2008 niet precies gekend 
was. 

 
Het aantal ontvankelijke klachten bedraagt 148 tegenover 67 niet-ontvankelijke klachten. Het 
grootste aantal niet-ontvankelijke klachten zijn de klachten van personeelsleden over hun eigen 
werksituatie (30). Ongeveer 25% van de niet-ontvankelijke klachten zijn anoniem. Van het totale 
aantal klachten die werden ingediend, werden er 7,5 % daarvan niet behandeld omdat ze 
anoniem waren. Dit aantal blijft dus heel lichtjes stijgen tegenover de voorbije jaren. 
 
Van de 148 ontvankelijke klachten werden er 93 gekwalificeerd als gegrond of gedeeltelijk 
gegrond. Dit komt neer op een percentage van 63%. Ten opzichte van het voorbije jaar 
betekent dit een lichte stijging van het aantal gegronde of deels gegronde klachten (toen waren 
60 % ontvankelijke klachten als gegrond / deels gegrond gecatalogeerd). Als de klachten 
gegrond zijn dan is dit voornamelijk te wijten aan een ontoereikende informatieverstrekking, een 
niet-correcte beslissing of een onheuse bejegening.  
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Nagenoeg alle gegronde of deels gegronde klachten werden opgelost of deels opgelost.  
 
Veel klachten worden op verschillende manieren tegelijk ingediend, bijvoorbeeld zowel per 
telefoon als per mail. We stellen wel vast dat het grootste deel van de klachten nog altijd per 
brief wordt ingediend. Daarbij werden er het voorbije jaar in vergelijking met 2008 
verhoudingsgewijze minder e-mailberichten ontvangen. Een ander opvallend element is dat het 
aantal geregistreerde bezoeken sterk gedaald is.  
 
De scholengroepen ontvangen het grootste deel van de klachten rechtstreeks van de burger. 
Het aantal klachten dat via andere kanalen worden ingediend blijft nagenoeg hetzelfde als in 
2008. Ook hier stellen we vast dat men soms via verschillende kanalen tegelijk zijn klacht 
kenbaar maakt. Maar vaak is het dan wel zo dat de scholengroep al op de hoogte is van de 
klacht.  
 

3 Klachtenbeeld 2009 – Kwalitatieve analyse 

3.1 Opmerkingen bij de kwalitatieve analyse  

Door de heterogeniteit van onze instellingen zijn de 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. De oorzaak van een klacht kan liggen in een veelheid van organisatorische 
randvoorwaarden zoals de strategische doelstellingen, de organisatiestructuur, 
leiderschapsstijlen, de cultuuraspecten van de organisatie, systemen, processen en procedures 
en vaardigheden van het personeel. Er kan ook worden vastgesteld dat één voorval aanleiding 
kan 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 en 
met de beslissing die door de directie of een personeelslid is genomen.  

Om die redenen beperken we ons tot een aantal trends, die zich in meerdere scholengroepen 
manifesteren. Dit beeld komt grotendeels overeen met de vaststellingen van de voorbije jaren. 

Algemeen kan worden vastgesteld dat een groot aantal klachten (16 %) betrekking heeft op een 
handeling, beslissing of houding van een personeelslid, directie of leerkracht en relationele 
problemen tussen leerkrachten of directies en ouders. In 70 % van deze gevallen is de klacht 
ook (gedeeltelijk) terecht. 

3.2 Onhandige of onvoldoende communicatie 

Klachten te wijten aan onvoldoende of onhandige communicatie vormen een eerste belangrijke 
bron van veel ongenoegen (15,5 % van de ontvankelijke klachten). Tellen we daar de klachten 
bij die te maken hebben met relationele problemen tussen leerkrachten of directies en ouders 
dan komen we aan 20% van het totale aantal ontvankelijke klachten. In iets meer dan de helft 
van deze klachten blijkt de klager gelijk te hebben. 

Ouders vonden dat ze niet voldoende informatie ontvingen van de school. Een aantal klachten 
heeft ook betrekking op de relatie tussen ouders en de directie. De ouders zijn niet tevreden 
over de werking van de instelling en vonden de manier waarop de communicatie verliep met de 
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directie niet naar behoren. Ouders leggen zich niet meer zomaar neer met beslissingen die de 
school neemt. In de scholengroep Brussel wordt dit nog verscherpt door de taalproblematiek of 
door de sociale afkomst van ouders en leerlingen. 

In een enkel geval moest aan een ouder het verbod worden opgelegd om de school te betreden 
zonder toelating van de directie. Hier treedt de algemeen directeur op als neutraal 
tussenpersoon. 

De laatste jaren is het opvallend dat scholen veel aandacht moeten hebben voor de 
communicatie die ze voeren met gescheiden en niet-samenwonende ouders. Die zorg is voor 
de directeur en zijn of haar medewerkers vaak erg belastend, zeker wanneer het gaat om 
vechtscheidingen en de school vaak geslingerd wordt tussen de belangen van beide ex-
partners die verwikkeld zijn in een juridisch steekspel. De belangen van het kind zijn dan vaak 
ver zoek. Eén van de ex-partners verwijt de school dat ze hem of haar onvoldoende informeert 
en partij trekt voor de andere ex-partner. 
De regelgeving biedt in vele gevallen geen duidelijke oplossing, bijvoorbeeld de problemen rond 
inschrijving, het ophalen van de leerling door één van beide ex-partners en zeker de 
communicatie met beide ouders. 

In één geval ging een kind deeltijds niet meer naar school omdat de moeder hem niet meer 
naar die school wilde sturen. Er wordt gewacht op een uitspraak van de rechtbank i.v.m. de 
schoolkeuze. In deze voor het kind zeer ongunstige situatie staat een school machteloos. Er 
zijn nog gevallen gemeld waar momenteel nog een procedure voor de rechtbank loopt i.v.m. de 
schoolkeuze of de keuze voor een levensbeschouwelijk vak. 

3.3 Pesten op school 

Klachten van ouders tegen pestgedrag van andere leerlingen tegen hun kind maken 9% uit van 
het totaal aantal ontvankelijke klachten. Daarvan blijken ongeveer de helft van de klachten 
gegrond of deels gegrond. Ook hier gaan de klachten ook voornamelijk over de houding van 
directie en personeelsleden ten aanzien van het pesten. 

Pesten binnen de school kan vaak een halt worden toegeroepen door het samenwerken 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. 

3.4 Tucht- en ordemaatregelen ten aanzien van leerlingen 

Een derde belangrijke categorie (7,4%) betreft de klachten rond opgelegde orde- en 
tuchtmaatregelen, met uitzondering van de definitieve uitsluiting. In ongeveer 25% van de 
gevallen krijgt de klager hier (gedeeltelijk) gelijk. 
Ouders gaan niet akkoord met opgelegde straffen. De ordemaatregelen ten aanzien van 
leerlingen worden niet wettelijk bepaald. Omdat een wettelijke regeling ontbreekt, is het 
schoolbestuur vrij de ordemaatregelen te bepalen. De centrale diensten van het GO! stellen aan 
de instellingen een model van schoolreglement ter beschikking. In dit model staan volgende 
ordemaatregelen vermeld: een vermaning, een waarschuwing, tijdelijke verwijdering uit de 
les/studie, een strafstudie, een begeleidingsovereenkomst en de preventieve schorsing. Dit zijn 
een aantal courante maatregelen. Het is niet verplicht om een volledige lijst van 
ordemaatregelen in het schoolreglement op te nemen. 
Ook deze problematiek is vaak gekenmerkt door verschillende factoren. Vaak is ook het CLB 
hierbij betrokken, is er sprake van gedragsproblemen van de betrokken leerling, van een 
verstoorde relatie met directie en leerkrachten. Klachten over het verloop van dergelijke 
procedure vergen van de betrokken scholen een grote inspanning.  
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Sociaal-emotionele problemen van leerlingen die te maken hebben met de gezinssituatie 
hebben een negatieve invloed op diens schoolprestaties. De school kan zich niet mengen in 
aangelegenheden die zich in de privésfeer van het gezin bevinden. 

3.5 Financiële problemen 

Tenslotte vermelden we hier ook de klachten over financiële aangelegenheden (9%). In iets 
minder dan de helft van de gevallen zijn de klachten gegrond of gedeeltelijk gegrond. Klachten 
over financiële zaken gaan dan weer vooral over het innen van voorschotten door de school en 
de betaling van de schoolfacturen en de gevolgen van niet-betaling die door de scholen hieraan 
wordt gekoppeld.  

Bepaalde klachten worden waarschijnlijk ook behandeld door de Commissie Zorgvuldig bestuur 
en komen niet in de klachtenprocedure terecht. In een aantal gevallen was er sprake van 
diefstal op school. Hier komen de klachten dan ook eerder terecht bij de politie. 

 

4 Toepassing van de klachtenprocedure 

4.1 De klachtenprocedure in het GO! 

Klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of 
beslissing van een personeelslid van de school.  

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. 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 en/of 
informeel opgelost en dus niet geregistreerd (artikel 6 Klachtdecreet). 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 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. Blijft de klacht bestaan, dan kan men terecht bij de raad van bestuur van 
de scholengroep. 

In de consortia voor het Volwassenenonderwijs is daarenboven 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 Raad van Bestuur van 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 lijnsbehandeling neemt. 

Op het centrale niveau worden dus geen klachten behandeld van ouders, derden over de 
werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van 
de school. 
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Informatie over hoe een klacht kan worden ingediend, is gemakkelijk te verkrijgen. Deze 
informatie is opgenomen in het schoolreglement en op de internetsite. 

Toch zijn er nog steeds ouders die niet geneigd zijn om naar de directeur van de instelling of 
school toe te stappen. Sommige ouders stellen dan weer te hoge eisen en dienen klachten in bij 
alle mogelijke instanties tegelijkertijd. 

4.2 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 Leerlingenbegeleiding. 
Hier is een beroepsprocedure voorzien; 

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

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

 klachten die worden behandeld door de rechtbanken. 

Dit maakt het eigenlijk onmogelijk om een volledig accuraat beeld te bieden van wat er leeft bij 
ouders, leerlingen en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld de buren) in het 
onderwijsgebeuren. 

4.3 De registratie van de klachten 

 Het principe is dat de registratie van klachten gebeurt op de plaats waar ze worden 
behandeld. 

 De centrale diensten stellen een klachtenformulier ter beschikking zodat de registratie 
en opvolging van de klachtenbehandeling wordt vergemakkelijkt. De scholengroepen 
worden gewezen op de voordelen om dit formulier te gebruiken.  

 De scholengroepen geven zelf aan dat de registratie van klachten soms beter kan. Het 
systematisch bijhouden van klachten vraagt een bijkomende administratieve inspanning.  

4.4 De klachtenbehandeling  

 De scholengroepen beschikken over een handleiding waarin de reglementering wordt 
uitgelegd. Het stappenplan laat toe elke fase in de procedure op te volgen en te 
registreren.  

 Net als het voorbije jaar stellen we een toenemende juridisering van het 
onderwijsgebeuren vast. Meer en meer wordt er een beroep gedaan op 
advocatenkantoren, zowel van de klagers als van de scholengroepen.  

 In de praktijk worden de meeste klachten veel sneller behandeld dan de voorziene 
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termijn van 45 dagen. De scholengroepen wijzen op het belang om klachten zo vlug 
mogelijk af te handelen. Zo komen we toch ongeveer aan een gemiddelde van 7 tot 9 
dagen, wat veel korter is. Klachten die binnen de week worden afgehandeld, zijn geen 
uitzondering. Op die manier wordt de relatie met de klager spoedig herstelt. Soms is er 
evenwel tijd nodig om informatie in te winnen en de verschillende standpunten met 
elkaar te verzoenen. Voor klachten die niet behandeld worden binnen de voorziene 
termijn van 45 dagen is dit te wijten aan de vakantieperiode in het onderwijs. 

 De scholengroepen zien geen toegevoegde waarde in de toetsing aan de 
ombudsnormen. Deze zijn meestal niet toepasbaar in een schoolse omgeving. In 
onderwijscontext gaat het eigenlijk vaak om een verstoorde relatie tussen mensen. Het 
blijkt ook niet altijd eenvoudig om steeds hetzelfde criterium te hanteren. Voor een 
aantal klachten die wel gegrond waren is de geschonden ombudsnorm moeilijk te 
bepalen, bijvoorbeeld waar de communicatie tussen betrokkenen op een bepaald 
moment is misgelopen. Voor een aantal klachten zijn er meerdere ombudsnormen 
geschonden. Dit is te wijten aan het cumulatieve karakter van de klachten bij de 
scholengroepen.  

 Ook alle niet-ontvankelijke klachten worden behandeld. Ze worden met de betrokkenen 
besproken en er volgt een antwoord met uitleg over eventuele mogelijke procedures die 
wel kunnen gevolgd worden. 

 De vraag of een klacht al dan niet (deels) gegrond is, is soms moeilijk te beantwoorden. 
In feite maakt dit ook niet zoveel uit. Elke klacht is belangrijk. Of een klacht al dan niet 
terecht is, hangt af van de oplossing tot tevredenheid van beide partijen: zowel de 
school als de klager.  

 Bij specifieke klachten tegen het pedagogisch-didactisch handelen van een welbepaald 
personeelslid kan de scholengroep een beroep doen op de centrale diensten van het 
GO! die dan op vraag van de scholengroep ter plaatse een onderzoek kunnen instellen. 

 Overleg tussen alle betrokkenen speelt een belangrijke rol om tot een bevredigende 
oplossing voor de klacht te komen. 

 Klachten die complex en moeilijk op te lossen zijn worden in vele gevallen ter 
behandeling voorgelegd aan de raad van bestuur van de scholengroep. 

4.5 De klachtenrapportage 

 Niet elk verslag gebruikt dezelfde terminologie. Definities worden niet overal op dezelfde 
manier toegepast. Dit is het gevolg van de gedecentraliseerde klachtenbehandeling. 
Een uniform registratieformulier ter beschikking gesteld door de centrale diensten tracht 
hieraan te verhelpen. 

 Het behoort tot de bevoegdheid van de raden van bestuur van de scholengroepen om 
zinvolle conclusies te kunnen trekken uit de klachtenbehandeling binnen de eigen 
scholengroep. 
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4.6 Natraject aanbeveling Vlaamse ombudsdienst 2008-24 

De Vlaamse ombudsdienst schreef in zijn jaarverslag van 2009: ‘De Vlaamse overheid, en met name 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, en de andere onderwijsnetten moeten een klachtenbehandeling 
bieden die laagdrempelig is en die soepel en klantvriendelijk inspeelt op ontevredenheid bij ouders. Procedures zijn 
een hulpmiddel om die klachtenbehandeling te structureren maar mogen geen obstakel worden voor een efficiënte 
inhoudelijke behandeling van klachten’. 

Het GO! kent een soepele, eenvoudige en laagdrempelige klachtenprocedure. In een eerste 
fase kunnen de ouders informeel terecht bij de directeur van de instelling. 

Zijn de ouders niet tevreden over de klachtenbehandeling van de directeur of handelt de klacht 
over de directie zelf, dan kunnen ze terecht bij de algemeen directeur van de scholengroep. 
Wanneer ouders en directie in een conflictsituatie terecht komen, kan de algemeen directeur 
door het conflict naar zich toe te trekken en op basis van een objectief onderzoek en een 
bemiddelende houding doelgericht zoeken naar praktische oplossingen. Belangrijk is dat 
problemen zo snel mogelijk worden uitgeklaard. 

Het GO! respecteert niet alleen de principes van het klachtendecreet maar ook de 
administratieve beroepsprocedures die bij decreet werden vastgelegd. Dit is het geval bij 
beroepsprocedures tegen uitgereikte B- en C-attesten en tegen de definitieve uitsluiting als 
tuchtmaatregel. Een uitgeschreven beroepsprocedure dient dan ook gevolgd, van begin tot 
einde. 

Het Klachtdecreet voorziet in artikel 9, 2° dat de bestuursinstelling niet verplicht is de klacht te 
behandelen indien ze betrekking heeft op feiten waarover alle georganiseerde 
beroepsmogelijkheden niet werden aangewend.  
Vooraleer een klachtenprocedure kan worden ingezet, over het verloop van de 
beroepsprocedure, moet het beroep eerst uitgeput worden. Aangezien er geen 
beroepsprocedure werd opgestart, kan men binnen de klachtenprocedure niet oordelen of de 
beroepsprocedure correct is verlopen en of alle regels werden nageleefd. Een bijkomend 
probleem is de juridische aansprakelijkheid. Doordat instellingen juridisch aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor gevolgen van hun handelen, wordt er omzichtiger omgegaan met klachten 
die ook het voorwerp zijn van een interne of jurisdictionele beroepsprocedure. Het in 
behandeling nemen van een klacht of het afhandelen ervan zou uitgelegd kunnen worden als 
een erkenning van schuld. Met als mogelijk gevolg dat men aansprakelijk word gesteld voor iets 
waar men eigenlijk niet aansprakelijk voor is. Er wordt daarom scherper gelet op de mogelijke 
gevolgen van dergelijke klachten. 

Klachten over de behandeling zelf van georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden 
zijn wel mogelijk in het kader van het Klachtdecreet. Het GO! past dit ook zo toe. Van de 
geregistreerde ontvankelijke klachten ging 10 % over het verloop van een beroepsprocedure. In 
60 % van deze gevallen kreeg de klager (gedeeltelijk) gelijk. 

 

5 Concrete realisaties 

5.1 Initiatieven van de scholengroepen 

 De scholengroepen zijn 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. 
Beslissingen worden grondiger gemotiveerd.  
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 De algemeen directeurs van de scholengroepen wisselen hun ervaringen uit over hun 
klachtenbehandeling op regelmatige bijeenkomsten. 

 1 scholengroep organiseerde in het kader van een sensibilisatie rond het belang van 
een adequate klachtenbehandeling een bevraging bij de scholen naar hun informele 
klachtenbehandeling.  

 1 scholengroep vermeldt de deelname van een aantal van haar directies aan een 
studiedag rond de gevolgen van de juridisering van het onderwijs op de klaspraktijk. 

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

 Het bijhouden van een uitgebreid leerlingendossier. 

 In een aantal scholengroepen is een persoon belast met de taak van 
klachtencoördinator. Dit kan bijvoorbeeld de directiesecretaris zijn, of de 
communicatieambtenaar. 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. 

5.2 Initiatieven van de centrale diensten 

 De centrale klachtencoördinator paste het formulier voor de verslaggeving door de 
scholengroepen opnieuw aan rekening houdende met de ervaringen opgedaan tijdens 
het voorbije jaar. 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 dit jaar 4 scholengroepen om de 
klachtenrapportage te bespreken en de gebruiksvriendelijkheid van het ter beschikking 
gestelde verslag te evalueren. Gesprekken werden gevoerd in scholengroepen 12 Adite, 
15 Limburg-Noord, 21 Vlaamse Ardennen en 26 Mandel en Leie en leverden veel 
informatie op over de manier waarop de rapportage en de toepassing van de 
klachtenprocedure verloopt.  

 In de basisopleiding directeur wordt doorheen alle thema's van de opleiding steeds de 
nadruk gelegd op duidelijke communicatie. Tijdens een aantal thema's wordt uitvoeriger 
ingegaan op het managen van klachten, meer bepaald in de thema's leiderschapsstijlen, 
omgaan met weerstanden, public relations en imago, communicatie en participatie, 
veranderingsmanagement en kwaliteitszorg. Vanaf volgend schooljaar wordt een nieuw 
thema ingelast, ethisch leiderschap. Binnen dit thema zal onder meer 
klachtenmanagement worden opgenomen. In de in-service training, onder meer in de 
opleiding schoolmanagement voor directeurs  (deze opleiding wordt door de Gentse 
universiteit en de VUB georganiseerd en het programma is samengesteld in 
samenspraak met het GO!), wordt nu al een sessie georganiseerd over 
crisiscommunicatie en over het sanctiebeleid op school. De opleiding 
schoolmanagement voor directeurs bevat op haar beurt verdiepingsmodules over 
schoolleiderschap, veranderingsmanagement, communicatie en interactie en emotionele 
intelligentie. Binnen deze thema's wordt uitdrukkelijk het omgaan met klachten 
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behandeld. Tijdens deze opleiding wordt hierover door de cursisten gereflecteerd zodat 
zij het eigen professioneel handelen kunnen bijsturen. 

 

6 Verbetervoorstellen 

6.1 Initiatieven van de scholengroepen 

Klachtenmanagement is een voortdurend veranderings- en leerproces. De scholengroepen 
vermelden daarom vooral volgende initiatieven die moeten bijdragen tot een nog vlottere 
afhandeling van klachten en betere communicatie met ouders: 

 1 scholengroep stelde een eigen registratieformulier op om de registratie en de 
opvolging van de klachtenbehandeling te verbeteren; 

 een aantal scholengroepen licht de raad van bestuur en het college van directeurs in 
over de klachten;  

 een aantal scholengroepen vermeldt meer aandacht te gaan besteden aan het 
klachtenformulier en de registratie van klachten; 

 organisatie van een informatiesessie op het college van directeurs rond communicatie 
naar niet-samenwonende ouders toe; 

 1 scholengroep zal voor haar directies een training voorzien om het beleidsvoerend 
vermogen te versterken om gesprekken met ouders over betwiste beslissingen in goede 
banen te leiden en beroepsprocedures te vermijden. In een andere scholengroep wordt 
dit als werkpunt genoteerd in de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen; 

 1 scholengroep moedigt haar scholen aan om het schoolreglement op hun website te 
plaatsen. 

6.2 Initiatieven en aanbevelingen door de centrale diensten  

 Sensibiliseren van het belang van een zorgvuldige registratie.  

 De klachtencoördinator zorgt voor een aanpassing van de handleiding die als 
basisdocument aan de scholengroepen werd bezorgd. Dit document zal worden 
herwerkt en aangevuld met een aantal praktische tips rond de behandeling van 
klachten.  

 Algemeen gezien staat vast dat een zorgvuldige en duidelijke informatieverstrekking aan 
ouders tal van conflictsituaties kan voorkomen. Een ouder ontvangt het schoolreglement 
bij het begin van het schooljaar. Daarin is een veelheid aan 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! 
geven we hiervoor dan ook een aantal tips aan de directies bijvoorbeeld: informeer 
ouders tijdig over de toekenning van B- of C-attesten, over de toekenning van straffen; 
geef systematische, voorafgaandelijk duidelijke toelichting bij maatregelen of 
beslissingen t.a.v. leerlingen waar een beroepsprocedure voorzien is.  
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. Vooral het recht op 
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overleg binnen de procedure ingeval van definitieve uitsluiting blijkt voor sommige 
ouders niet erg duidelijk.  
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.  

 De juridische dienst werkt aan een document voor de scholengroepen rond 
communicatie met niet-samenwonende ouders.  

 De toenemende juridisering in het onderwijs is een feit maar er moet over worden 
gewaakt dat klachtenmanagement veel meer is dan een louter formeel-juridische 
aanpak van de klachten. Klachtenmanagement is veeleer een vorm van goede 
communicatie. Dit mag niet uit het oog worden verloren bij de klachtenbehandeling. 
Uiteraard zullen in een aantal gevallen 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. Bovendien hebben de 
meeste klachten betrekking op een communicatieprobleem en heeft dit weinig met de 
toepassing van de regelgeving te maken. 

 Ontevredenheid wordt vaak veroorzaakt door verwachtingen die niet worden 
waargemaakt. Het goed managen van verwachtingen kan veel klachten voorkomen. Het 
is duidelijk dat ouders gevoeliger geworden zijn voor een (on)vriendelijke bejegening. 
Het is gemakkelijker om over te stappen naar een andere onderwijsinstelling als het de 
ouders niet bevalt. Dit blijkt uit het feit dat ouders in een aantal gevallen pas klacht 
indienen nadat hun zoon of dochter al naar een andere school is gegaan. 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. Naast een informatieve waarde 
heeft een effectieve afhandeling van klachten ook een communicatieve en PR-waarde 
en kan mee bijdragen aan een positief imago. In het algemeen geldt de regel dat hoe 
ontevredener mensen zijn, hoe meer ze over hun ongenoegen willen praten. Negatieve 
ervaringen worden ook beter onthouden dan positieve. 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? 

 In een aantal scholengroepen is een personeelslid expliciet aangeduid als 
aanspreekpunt voor klachten. Dit verdient aanbeveling. Iemand binnen het secretariaat 
van de scholengroep bijvoorbeeld is dan aangeduid als klachtencoördinator. Dit verlaagt 
voor ouders ook de drempel om klachten 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.  

 

7 Conclusie 

Binnen het GO! zijn alle betrokkenen overtuigd van het belang en de doelstellingen van een 
succesvol klachtenmanagement. De behoefte van de klager om zijn klacht te kunnen uiten is 
hèt referentiepunt voor een succesvol klachtenmanagement. Het gaat om wederzijds 
vertrouwen en het opbouwen van een dialoog. 
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Op korte termijn zorgt klachtenmanagement ervoor dat de onvrede bij de klager wordt 
weggenomen en dat een eventuele beschadigde vertrouwensrelatie wordt hersteld. 
Scholengroepen wijzen daarom op het belang van een snelle afhandeling van de klachten.  

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, hoe de kwaliteit van die dienstverlening kan worden verbeterd.  
Ook vanuit de centrale en administratieve diensten worden aan de scholen en scholengroepen 
tips en aanbevelingen verstrekt over informatieverstrekking, communicatie met ouders, … 

Klachtenmanagement is een voortdurend veranderings- en leerproces. Ook het veranderen van 
de cultuur rond klachtenmanagement is een langdurig proces. Het GO! heeft in de voorbije 
jaren toch al een aantal stappen gezet om de klachtenbehandeling te integreren in de 
dagelijkse werking. Maar het blijft steeds belangrijk om open te staan voor mogelijke 
verbeteringen.  


