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Verslag 2007 
Klachtencoördinatie  

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
 

 

Inleiding 

 

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

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

Voor de bevoegdheden die behoren tot het centrale niveau (artikelen 33 t.e.m. 36 en 40 t.e.m. 44 van het 
Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs) wordt de klacht behandeld 
door de bevoegde dienst onder supervisie van de afgevaardigd bestuurder.  
Het is dan ook logisch dat, gezien de duidelijk onderscheiden bevoegdheidsverdeling, dit verslag uit twee 
delen bestaat, enerzijds de klachtenbehandeling door het centrale niveau, anderzijds een gecoördineerd 
verslag van de klachtenbehandeling binnen de 28 scholengroepen. De klachtencoördinator staat in voor 
de coördinatie van de werkingsverslagen van de scholengroepen.  

Alle instellingen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap respecteren de minimale 
basisvereisten betreffende klachtenbehandeling in overeenstemming met het Decreet van 1 juni 2001 
houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen.  
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A. Verslag over de klachtenbehandeling door het centrale 
niveau (centrale administratieve en pedagogische diensten) 

1. Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten: 12 

 

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

0-45 dagen: 12 

meer dan 45 dagen:  

gemiddelde:  

 

Aantal onontvankelijke klachten: 7 

 

Aantal onontvankelijke klachten 
volgens reden van 
onontvankelijkheid 

Al eerder klacht ingediend:  

Meer dan een jaar voor indiening:  

Nog niet alle beroepsprocedures 
aangewend: 

 

Jurisdictioneel beroep aanhangig:  

Kennelijk ongegrond:  

Geen belang:  

Anoniem: 1 

Beleid en regelgeving: 3 

Geen bevoegdheid GO!: 3 

Interne personeelsaangelegenheden:  

 

Aantal ontvankelijke klachten: 5 

 

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid 

gegrond: 1 

deels gegrond:  

ongegrond: 4 
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Aantal gegronde en deels 
gegronde klachten volgens mate 
van oplossing 

opgelost:  

deels opgelost: 1 

onopgelost:  

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

Vereenvoudigde lijst  Volledige lijst 

 Aantal  Aantal 

Niet-correcte beslissing:  Overeenstemming met het recht:  

Te lange behandeltermijn:  Afdoende motivering:  

Ontoereikende 
informatieverstrekking: 

 Gelijkheid en onpartijdigheid:  

Onvoldoende bereikbaarheid:  Rechtszekerheid en 
gerechtvaardigd vertrouwen: 

 

Onheuse bejegening:  Redelijkheid en evenredigheid:  

Andere:  Correcte bejegening:  

 Actieve dienstverlening:  

Deugdelijke correspondentie:  

Vlotte bereikbaarheid:  

Doeltreffende algemene 
informatieverstrekking: 

 

Goede uitvoeringspraktijk en 
administratieve nauwkeurigheid: 

1 

Redelijke behandeltermijn:  

Efficiënte coördinatie:  

Respect voor de persoonlijke 
levenssfeer: 
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De gegevens hieronder over de drager en het kanaal van de klachten zijn facultatief in te vullen 

Aantal klachten volgens de drager brief: 3 

mail: 8 

telefoon: 1 

fax:  

bezoek:  

 

Aantal klachten volgens het kanaal 
waarlangs de klacht is binnengekomen 

rechtstreeks van burger: 11 

via kabinet:  

via Vlaamse ombudsdienst: 1 

via georganiseerd 
middenveld: 

 

andere kanalen:  

 

2. Klachtenbeeld 2007 
 

 
2.1 Inhoud van de klachten 
 
2.1.1 Ontvankelijke klachten: 5 
 
Kwalificatie: gegrond en gedeeltelijk hersteld 
Er stelde zich een veiligheidsprobleem in een leegstaande school. Vandalen hadden de ramen ingegooid 
met als gevolg glasscherven in de tuin en het dak van de klager. Dit incident werd ook gemeld bij de 
politie. Klager vraagt het nodige te doen om de leegstaande school beter te beveiligen. De afdeling 
Infrastructuur zorgde ervoor dat de ramen dichtgetimmerd werden. De scholengroep is ter plaatse 
geweest en heeft de poort van het domein verankerd met zware bouten en gesloten met een ketting en 
hangslot. 
 
Kwalificatie: ongegrond 
Naar aanleiding van de naamsverandering van het Gemeenschapsonderwijs in GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap wees een klager erop dat zijn bvba de naam GO! droeg. Deze klacht werd in 
samenspraak met de Juridische dienst grondig onderzocht.  
 
3 kandidaten voor deelname aan de opleiding voor het behalen van het vormingsattest voor het ambt van 
technisch adviseur / techisch adviseur-coördinator klaagden het feit aan dat niet alle kandidaten kunnen 
deelnemen aan de opleiding. Telkens wanneer het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap beslist 
een opleiding te organiseren voor het ambt van technisch adviseur / technisch adviseur-coördinator wordt 
een centrale oproep georganiseerd. Het aantal opleidingsplaatsen wordt bepaald door de stuurgroep in 
overleg met de vakbonden. Per scholengroep werden een aantal opleidingsplaatsen toegekend. Het is de 
scholengroep die, overeenkomstig de bepalingen van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende 
het Gemeenschapsonderwijs, bevoegd is voor de organisatie van de screening van alle kandidaten die bij 
de scholengroep kandideerden. Alle informatie over het verloop van de procedure werd aan de 
kandidaten meegedeeld. 
 
2.1.2 Niet-ontvankelijke klachten: 7 
 
Anonieme telefonische klacht over de gebruiksvriendelijkheid van de schoolzoeker op de website van het 
GO! Een aantal gegevens van scholen ontbreken. De klachtencoördinator bracht de stafdienst 
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Communicatie op de hoogte. Men erkende het probleem dat inmiddels is opgelost. 
 
3 burgers uitten hun ongenoegen over het standpunt van de Raad van het GO! over het dragen van de 
hoofddoek. In het antwoord wordt het beleidsstandpunt van de Raad gekaderd. Er wordt verwezen naar 
de volledige tekst van de beleidsbeslissing waarin alle religieuze (maar ook politieke) kentekens in onze 
scholen verboden zijn.  
 
1 klacht handelde over een onderwijsinstelling van een ander onderwijsnet. 
 
1 klacht viel onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Welzijn en handelde over de 
wachtlijsten in de semi-internaten. 
 
Tenslotte bereikte ons nog 1 klacht over de organisatie van het leerlingenvervoer. Dit behoort tot de 
bevoegdheid van de administratieve diensten van het Departement Onderwijs die ressorteren onder de 
bevoegdheid van de Vlaamse minister van onderwijs.  

 
2.2 Evaluatie van het klachtenbeeld 
 
Ten opzichte van het jaar 2006 is er een verdubbeling van het aantal klachten. De verhouding tussen het 
aantal onontvankelijke klachten / ontvankelijke klachten blijft nagenoeg gelijk.  
 
Het gaat natuurlijk slechts om een klein aantal klachten. Dit heeft te maken met de bevoegdheden die 
onder het centrale niveau vallen (artikelen 33 t.e.m. 36 en 40 t.e.m. 44 van het Bijzonder Decreet van 14 
juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs). In dit geval wordt de klacht behandeld door de 
bevoegde dienst onder supervisie van de afgevaardigd bestuurder.  
 
 
 

3. Concrete realisaties  

 
 
 
De klachten werden zorgvuldig behandeld. 1 klacht werd gedeeltelijk opgelost  
Er werden geen klachten in 2

de
 lijn behandeld door de Vlaamse Ombudsdienst. 

 
Het verslag van de klachtenrapportage van 2006 werd overgemaakt aan de verschillende afdelingen. Er 
werd gevraagd bijzondere aandacht te hebben voor de registratie van klachten en de taak van de 
centrale klachtencoördinator.  
 

4. Geplande verbetervoorstellen 

 

 Sensibilisering en communicatie over de klachtenbehandeling in overeenstemming met het 
klachtendecreet. 

 

 Meer overleg met betrokken diensten. 
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B. Verslag over de klachtenbehandeling door het lokale 
niveau (scholen) en het meso-niveau (scholengroepen) 

1. Cijfergegevens  

Aantal 

Totaal aantal klachten: 211 

 

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

0-45 dagen: 186 

meer dan 45 dagen: 5 

gemiddelde: 17 

 

Aantal klachten volgens de drager 

Opmerking: sommige klachten 
via verschillende dragers! 

brief: 120 

mail: 46 

telefoon: 23 

fax: 3 

bezoek: 11 

 

Aantal klachten volgens het kanaal 
waarlangs de klacht is 
binnengekomen 

 

Opmerking: sommige klachten 
komen binnen via verschillende 
kanalen! 

rechtstreeks van burger: 164 

via de centrale diensten 
GO! 

15 

via kabinet: 1 

via Vlaamse 
ombudsdienst: 

13 

via georganiseerd 
middenveld: 

14 

andere kanalen: 2 
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Aantal ontvankelijke klachten: 157 

 

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid 

gegrond: 78 

deels gegrond: 40 

ongegrond: 39 

 

Aantal gegronde en deels 
gegronde klachten volgens 
mate van oplossing 

opgelost: 98 

deels opgelost: 12 

onopgelost: 8 

 

Aantal onontvankelijke klachten: 54 

 

Aantal onontvankelijke 
klachten volgens reden van 
onontvankelijkheid 

Al eerder klacht ingediend over 
dezelfde feiten: 

5 

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

2 

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

20 

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

6 

Kennelijk ongegrond: 6 

Geen belang:  

Anoniem: 3 

Beleid en regelgeving: 4 

Interne personeelsaangelegenheden: 9 
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Voor de verdeling van de gegronde en deels gegronde klachten volgens de ombudsnormen, kunt u 
hieronder kiezen tussen een verdeling volgens de vereenvoudigde lijst van ombudsnormen of een 
verdeling volgens de volledige lijst van ombudsnormen (zie bijlage 1). Uiteraard hoeft u slechts één lijst 
in te vullen. 

Vereenvoudigde lijst  Volledige lijst 

 Aantal  Aantal 

Niet-correcte beslissing: 38 Overeenstemming met het recht: 2 

Te lange behandeltermijn:  Afdoende motivering: 6 

Ontoereikende 
informatieverstrekking: 

16 Gelijkheid en onpartijdigheid: 1 

Onvoldoende bereikbaarheid: 1 Rechtszekerheid en 
gerechtvaardigd vertrouwen: 

1 

Onheuse bejegening: 30 Redelijkheid en evenredigheid: 1 

Andere: 2 Correcte bejegening: 17 

 Actieve dienstverlening: 3 

Deugdelijke correspondentie: 2 

Vlotte bereikbaarheid:  

Doeltreffende algemene 
informatieverstrekking: 

10 

Goede uitvoeringspraktijk en 
administratieve nauwkeurigheid: 

5 

Redelijke behandeltermijn: 4 

Efficiënte coördinatie:  

Respect voor de persoonlijke 
levenssfeer: 

1 

 
Opmerking: Beide lijsten zijn ingevuld omdat een aantal scholengroepen ervoor gekozen hebben om de 
vereenvoudigde lijst te gebruiken. Voor een aantal klachten is de geschonden ombudsnorm niet gekend. 
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2. Klachtenbeeld 2007  
 

 
2.1 Globale kwantitatieve gegevens 
 
De cijfergegevens opgenomen hierboven onder punt 1. zijn gebaseerd op de gegevens die zijn 
overgemaakt door de scholengroepen. Op basis van de gegevens die de scholengroepen ter beschikking 
stelden blijkt dat er 201 klachten werden ingediend het voorbije jaar.  
 
58 klachten daarvan werden ontvangen door de klachtencoördinator van de centrale administratieve 
diensten die ze doorstuurde naar de scholengroepen. In vele gevallen was de betrokken school of 
scholengroep al op de hoogte van de klacht. Dit veronderstelt dat ouders wel op de hoogte zijn van de 
klachtenprocedure die in elk schoolreglement is opgenomen. 13 klachten bereikten onze instelling via de 
Vlaamse Ombudsdienst. Ook in deze gevallen was de school al met de klachtenbehandeling bezig.  
 
Van de 201 klachten zijn er 157 ontvankelijk en 54 onontvankelijk. Er is een lichte stijging van het aantal 
ontvankelijke klachten t.o.v. het vorig jaar. 78 van de 157 klachten werden gegrond bevonden, 40 
klachten deels gegrond en 39 klachten ongegrond. Het aantal gegronde en deels gegronde klachten blijft 
stijgen. 
 
De grootste groep van niet-ontvankelijke klachten blijft net zoals voorgaande jaren betrekking hebben op 
de uitreiking van B- en C-attesten. Hier moet de klacht worden beschouwd als een bezwaarschrift. 
Dergelijk bezwaarschrift past binnen de beroepsprocedure die is voorzien bij B- en C-attesten. Voor alle 
duidelijkheid: het gaat hier niet om klachten over het verloop van een beroepsprocedure.  
 
Er worden nog steeds meer klachten via brief ingediend dan via mail of per telefoon. Maar het is 
opvallend dat een groter aantal klachten via verschillende dragers worden ingediend. 
 
Nagenoeg alle klachten werden behandeld binnen de voorziene termijn van 45 dagen. In de meeste 
gevallen worden de klachten veel sneller behandeld.  
 
2.2 Inhoud van de klachten 
 
Opmerking: Het was niet mogelijk om alle klachten te categoriseren. Het blijft moeilijk om klachten te 
plaatsen binnen een inhoudelijke categorie omdat ze zeer verscheiden zijn en zeer plaats- en 
tijdsgebonden. Vaak is het een samenspel van diverse factoren waarbij een communicatiestoornis tussen 
de ouder en directie een belangrijke rol speelt. Onderstaande cijfers geven dan ook slechts een indicatie 
van het soort klachten dat werd ingediend. 

1. Klachten m.b.t. het beleid in een instelling of de werking van een instelling (over specifieke 
elementen): over de werking van het schoolteam, personeelswissels: 3 

2. Klachten m.b.t. een handeling, beslissing of houding van een personeelslid, een dienst of een 
bestuursorgaan: 1 

a. directie:  
i. klachten over de houding van een directie in een bepaalde situatie: 15 
ii. klachten betreffende een tucht- of strafmaatregel: 17 
iii. klacht over het verloop van een beroepsprocedure: 13 
iv. klacht betreffende pesterijen op school: 5 
v. klacht over het niet uitreiken van een getuigschrift: 8 
vi. klacht m.b.t. de informatieverstrekking door de directie: 3 
vii. klacht over de schoolorganisatie:2 
viii. klacht vanwege de buren: 3 
ix. klacht over het niet respecteren van de privacy: 1 
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b. leerkracht:  
i. klacht over de houding van een leerkracht in een bepaalde situatie: 10 
ii. klacht een relationeel probleem tussen leerkracht en ouder: 5 
iii. klacht een relationeel probleem tussen leerkracht en leerling: 5 

  
3. Klachten m.b.t een beslissing van de scholengroep: 2 

 
4. Klachten m.b.t. zorg en begeleiding van leerlingen: 7 

 
5. Klachten m.b.t. het verloop van een beroepsprocedure: 4  

 
6. Klachten m.b.t. financiële en materiële aangelegenheden:  

a. financieel: 3 
b. materieel: 6 

 
7. Klachten m.b.t. veiligheid:  2 

3. Evaluatie van het klachtenbeeld 

 
3.1 Inhoud van de klachten van ouders, leerlingen, derden,… 
 
In de praktijk komt het erop neer dat de specificiteit van het onderwijs en de vele kanalen waar men met 
klachten terecht kan zich er niet toe lenen om een volledig beeld te bieden van alle knelpunten. Wat de 
ouders en leerlingen betreffen zijn in het onderwijs reeds talrijke georganiseerde klachten- en 
beroepsmogelijkheden voorzien.  
 
Een groot aantal klachten komt van ouders die menen dat hun kind onrecht wordt aangedaan. Er is vaak 
sprake van een communicatiestoornis tussen de directie en de ouder. Opvallend is het feit dat ouders niet 
meer geneigd zijn om in eerste instantie naar de directie toe te stappen. Dit is een vaststelling die toch 
door een aantal scholengroepen wordt aangehaald. Men stapt onmiddellijk naar de algemeen directeur. 
Nochtans kunnen vele klachten via een gesprek met de directie informeel worden opgelost. Men mag wel 
niet uit het oog verliezen dat de meeste klachten wellicht nog op schoolniveau en/of informeel worden 
opgelost en dus niet worden geregistreerd (artikel 6 klachtendecreet).  
 

Toch vallen ook dit jaar een aantal tendensen op. 
 
Het is opvallend dat klachten op verschillende niveaus en via verschillende kanalen tegelijk worden 
ingediend. Nochtans is de klachtenprocedure in elk schoolreglement opgenomen en dus algemeen 
gekend. 
 
Een blijvende tendens ten opzichte van vorig jaar is het grote aantal klachten over de uitreiking van B- of 
C-attesten. In het schoolreglement wordt de beroepsprocedure tegen een beslissing van een 
delibererende klassenraad uitgebreid beschreven. Gaat men niet akkoord met de beslissing van de 
klassenraad dan moet men eerst deze wettelijk voorziene procedure volgen. 
Klachten over het verloop van de beroepsprocedure zijn volgens het klachtendecreet wel ontvankelijk als 
de wettelijk voorziene beroepsprocedure is afgehandeld. Er wordt een stijging vastgesteld van het aantal 
ontvankelijke klachten over het verloop van de beroepsprocedure. Meestal gaat het dan over de houding 
van de directie in dergelijke gevallen.  
 
Een zelfde opmerking kan eigenlijk ook gemaakt worden voor de definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel. 
Alleen tegen deze tuchtmaatregel die ten aanzien van de leerling kan worden genomen is een 
beroepsprocedure voorzien. Aan het opleggen van dergelijke maatregel gaat vaak al een hele 
geschiedenis vooraf wat de problematiek meestal zeer complex maakt. Leerlingen die herhaaldelijk in de 
fout gaan, krijgen een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van de leerling wordt verwacht 
en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de 



 

 11 

ouders. Vaak is ook het CLB hierbij betrokken, is er sprake van gedragsproblemen van de betrokken 
leerling, enz. Klachten over het verloop van dergelijke procedure zijn dan ook niet zomaar vlug eens op te 
lossen maar vergen van de betrokken scholen een grote inspanning. 
 
Opvallend in deze context is ook de toename van het aantal klachten rond opgelegde ordemaatregelen. 
Ouders gaan niet akkoord met de straf die aan hun kind werd opgelegd en menen dat hun kind onrecht is 
aangedaan. Als principe geldt dat de leerling de gevolgen van zijn daden draagt. Tegen ordemaatregelen 
kan geen beroep worden aangetekend. Hier is dus de klachtenprocedure van toepassing.  
 
Wat men ook uit de cijfers kan afleiden is dat een groot aantal ontvankelijke klachten betrekking heeft op 
een handeling, beslissing of houding van een personeelslid zijnde de directie of leerkracht. Zo waren 
sommige ouders niet tevreden over de houding van directies en leerkrachten in een bepaalde situatie. 
Moeilijkheden blijken vooral te ontstaan tijdens en na echtscheidingsprocedures. In een aantal gevallen 
raakt de school meer en meer betrokken in de privéaangelegenheden van het gezin waardoor de school 
soms in een moeilijke positie wordt geplaatst.   
 
3.2 Toepassing van de klachtenprocedure 
 

 De juridisering van het onderwijsgebeuren neemt verder toe. De drempel om juridische stappen 
te ondernemen wordt lager. De scholengroepen leren bewuster met klachten om te gaan maar 
vermelden dat het erg arbeidsintensief is in verhouding tot het geringe aantal ‘klagers’. 

 

 Het grootste probleem blijven de definities. Het begrip klacht wordt niet altijd op dezelfde manier 
geïnterpreteerd. Het is ook niet altijd eenvoudig. Soms vraagt een ouder in eerste instantie meer 
uitleg of inlichtingen over een voorval waarover hij zijn ongenoegen uit. Ook de begrippen 
ontvankelijke/niet-ontvankelijke klacht blijken niet op dezelfde manier te worden toegepast. 
 

 Er is meer aandacht voor de registratie, maar er zijn toch grote verschillen tussen de 
scholengroepen. De vraag wanneer een klacht moet worden geregistreerd wordt uiteenlopend 
geïnterpreteerd.  Het systematisch bijhouden van alle klachten vraagt bovendien een grote 
administratieve inspanning.  
 

 Toetsing aan de ombudsnormen. De klachten die als ontvankelijk worden beschouwd in de 
scholengroepen zijn niet gemakkelijk te klasseren onder de ombudsnormen. Deze lijken meer 
opgesteld voor de administratieve diensten van de overheid. In onderwijscontext gaat het 
eigenlijk vaak om een verstoorde relatie tussen mensen. Het is ook niet eenvoudig om altijd 
hetzelfde criterium te hanteren. 

 
3.3 Inzake de klachtenrapportage 
 
De klachtencoördinator staat in voor de coördinatie van de verslagen. Volgende moeilijkheden worden 
hierbij gesignaleerd: 

 Het is moeilijk een gecoördineerd verslag op te maken omdat niet elk verslag dezelfde 
terminologie en aanpak gebruikt. De definities worden niet overal op dezelfde manier toegepast. 

 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. Concrete realisaties  
 
4.1 Vanuit de centrale administratieve diensten 
 

 Aan de scholengroepen werd een handleiding overgemaakt waarbij de reglementering voorzien 
in het klachtendecreet wordt uitgelegd. De bedoeling is te komen tot een min of meer uniforme 
rapportering van de scholengroepen. Er wordt een stappenplan aangereikt zodat elke fase in de 
procedure kan opgevolgd en geregistreerd worden. Alle definities komen uitgebreid aan bod.  

 

 De rol en taak van de klachtencoördinator werd toegelicht. De klachtenbehandelaar binnen de 
scholengroep kan steeds een beroep doen op de klachtencoördinator van de centrale diensten 
voor ondersteuning, advies en bemiddeling. Deze ondersteuning wordt trapsgewijs 
georganiseerd: van administratie naar scholengroep en van scholengroep naar scholen. Dit wordt 
in elk specifiek geval steeds aangeboden. Het initiatief om hierop in te gaan berust bij de scholen 
en scholengroepen. 

 

 Aan alle instellingen is ook dit jaar gevraagd de klachtenprocedure over te nemen in de 
schoolreglementen.  

 

 Het klachtenformulier werd zodanig aangepast dat het de registratie en opvolging van de  
klachtenbehandeling vergemakkelijkt. Telkens een klacht naar de scholengroepen wordt 
doorgestuurd, wordt het formulier meegestuurd. Het gebruik van de klachtenformulieren wordt 
aangemoedigd. De scholengroepen worden gewezen op het voordeel om dit formulier te 
gebruiken. Dit kan de rapportage op het einde van het jaar vergemakkelijken. Meer 
scholengroepen maakten er het voorbije jaar gebruik van. 

 
4.2 Vanuit de scholengroepen 
 

 Een aantal scholengroepen vermeld dat de klachtenbehandeling ter sprake komt op de 
vergaderingen van de colleges van directeurs en de scholengemeenschappen. Bepaalde 
klachten worden dan op een gezamenlijke studiedag voor de directies geëvalueerd. 

 

 Persoonlijke gesprekken nemen meer tijd in beslag maar hebben meer effect dan schriftelijke 
respons. 

 

5. Verbetervoorstellen  

 
5.1 Vanuit de centrale administratieve diensten 
 

 De centrale administratie wijst op het belang om op het moment van het uitreiken van B- of  
C-attesten de ouders uitdrukkelijk te wijzen op het verloop van de formele beroepsprocedure. Dit 
om te vermijden dat de juiste procedure niet wordt gevolgd. 
 

 Steek tijd in het luisteren naar ouders en ga met hen in gesprek. Een persoonlijk gesprek geeft 
de klager de kans om zijn emoties te ventileren om hun versie van de feiten te geven. Geef 
voorafgaandelijk toelichting over genomen negatieve beslissingen, bijvoorbeeld bij 
strafmaatregelen t.a.v. leerlingen. Het is belangrijk hiervoor tijd vrij te maken.  
Communicatieve vaardigheden maken deel uit van de opleiding met het oog op het behalen van 
het bekwaamheidsbewijs voor directie. 
 

 Elke klacht moet binnen de 45 dagen behandeld worden. Dit is vrij lang. Meestal worden klachten 
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reeds veel vlugger afgehandeld. Dit komt de communicatie zeker ten goede. Er wordt 
aangeraden alle betrokkenen onmiddellijk in te lichten en zo snel mogelijk naar passende 
oplossingen te zoeken. Dit met het oog op een snel herstel van de relatie.  

 

5.2 Vanuit de scholengroepen 
 

 Een aantal scholengroepen zal inspanningen doen om de directies te sensibiliseren om klachten 
te registreren. Dit zal aan bod komen op de vergaderingen van de Colleges van Directeurs.  
 

 Aandacht voor de registratie van klachten – opzetten van een registratiesysteem. 
 

 Verkorten van de behandeltermijnen: ook door een aantal scholengroepen wordt gewezen op de 
lange termijn van 45 dagen. Er wordt getracht zo snel mogelijk naar passende oplossingen te 
zoeken met het oog op een snel herstel van de relatie.  
 

 
 

 
 

Suggesties? 
De datum van 10 februari waartegen het verslag moet ingediend worden bij de Vlaamse ombudsdienst is 
te  kort om alle verslagen inhoudelijk te kunnen verwerken.  
 

 
 
 


