
 
 

KLACHTENREGELING ROOBOL. 
 

 
Inleiding 
Vanaf 1 oktober 1994 is de herziene ARBO-wet van kracht, die schoolbesturen verplicht 
maatregelen te treffen ter bescherming van personeel en leerlingen tegen seksuele 
intimidatie, agressie en geweld. Vanaf 1 augustus 1998 is de zogenoemde Kwaliteitswet voor 
het onderwijs van toepassing. Onderdeel daarvan is het algemeen klachtrecht. Het bevoegd 
gezag is in gevolge deze wet verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van 
klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet 
nemen van beslissingen door betrokkenen bij de onderwijsinstelling. 
 
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Soms is dat 
onopzettelijk, soms opzettelijk. Degenen die zich het slachtoffer voelen van gedragingen of 
beslissingen van anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen. 
In deze kalchtenregeling willen we u informeren wat u kunt doen als u een klacht heeft over 
de school of iemand op die school. De school is aangesloten bij de Stichting 
Onderwijsgeschillen, dit was voorheen de Landelijke Commissie Klachtafhandeling (LKC) en 
heeft daarmee ook de klachtenregeling van Stichting Onderwijsgeschillen overgenomen. 
Hieronder leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft. 
 
Aard van de klacht 
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen: 

A. klachten over machtsmisbruik  
Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/ 
geweld/pesten. 

B. 'overige' klachten.  
De ‘overige klachten’ kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, 
toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. 

   
A. Klachten over machtsmisbruik 
Soms is er sprake van ernstige klachten, over een vorm van machtsmisbruik. Het is 
belangrijk om deze klachten niet binnen de school zelf af te handelen, maar daarvoor 
onafhankelijke, externe deskundigen in te schakelen. Binnen de school kunt u in eerste 
instantie een beroep doen op de interne contactpersoon, buiten de school op de externe 
vertrouwenspersoon. Wilt u een officiële klacht indienen, dan kan dat bij de Stichting 
onderwijsgeschillen of het bevoegd gezag (bestuur) van de school, die de klacht dan 
doorverwijst naar de externe klachtencommissie. 
 
Interne contactpersoon op de eigen school 
Binnen de school zijn één of meer personen aangewezen waar u bij terecht kunt met een 
klacht over machtsmisbruik door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, 
vrijwilligers, enz.). U vindt de naam van de contactpersoon in deze schoolgids. 
De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu gaat 
gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door 
naar de externe vertrouwenspersoon. 
 
Externe vertrouwenspersoon machtsmisbruik 
De school heeft één vertrouwenspersoon machtsmisbruik aangezocht, die deskundig is op 
dit terrein en de gevolgen ervan. De externe vertrouwenspersoon zal met u over de klacht 
praten en kijken welke volgende stappen wenselijk zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening 
zijn, het indienen van een klacht en/of het doen van aangifte bij de politie. U beslist welke 
stappen u wilt zetten, de vertrouwenspersoon ondersteunt u desgewenst daarbij. Het is altijd 
mogelijk rechtstreeks contact opnemen met deze externe vertrouwenspersoon. 
 



 
 

Voor ROOBOL is de vertrouwenspersoon machtsmisbruik: 
mw. Adriaentsje Tadema, p/a GGD Fryslân 
Harlingertrekweg 58 
Postbus 612 8901 BK Leeuwarden 
Tel. 058-2234334 
 
Meld- en aangifteplicht. 
Wanneer uw klacht een vermoeden van seksueel misbruik betreft, bestaat voor de interne 
contactpersoon de verplichting dit door te geven aan het bevoegd gezag van ROOBOL (het 
bestuur). Ook als een andere werknemer door ouders in vertrouwen wordt genomen, is deze 
verplicht het bevoegd gezag te informeren. Het bevoegd gezag is bij vermoeden van 
seksueel misbruik vervolgens verplicht de vertrouwensinspecteur in te schakelen. Deze is 
aangesteld door het ministerie van OCenW en maakt deel uit van de Onderwijsinspectie. 
Deze bepaalt samen met het bevoegd gezag of er aangifte moet worden gedaan bij de 
politie of dat er andere stappen dienen te worden genomen. De Inspecteur adviseert hierbij 
het bevoegd gezag. U mag ervan uitgaan dat uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk 
behandeld wordt. 
 
B. ‘Overige' klachten 
We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat, 
bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directeur van de 
school terecht. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u naar het bevoegd gezag van ROOBOL. 
De algemeen directeur (gemandateerd door het bevoegd gezag) kan samen met u naar een 
oplossing zoeken, of u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Ook voor “overige 
klachten” is de vertrouwenspersoon mw. Adriaentsje Tadema. 
Deze vertrouwenspersoon kan u helpen om een klacht in te dienen bij de Stichting 
Onderwijsgeschillen. 
U kunt echter ook rechtstreeks contact opnemen. Het reglement is te bekijken via 
www.onderwijsgeschillen.nl. 
 
Procedure. 
De juiste procedure is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl.  
De procedure steekt nogal nauw. Het is de rol van de vertrouwenspersoon om u daarbij van 
dienst te zijn. 
De brief dient te worden ingediend bij de Stichting onderwijsgeschillen. Het adres is:  
 
Stichting onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl 
 
Advies aan het bevoegd gezag 
Wanneer de klachtencommissie klaar is met haar onderzoek, doet ze uitspraak of de klacht 
wel of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt bovendien een advies aan het bevoegd 
gezag (het bestuur van ROOBOL) gegeven over te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag, 
de klager en de aangeklaagde krijgen de uitspraak en het advies op schrift. 
Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat aan alle partijen weten. Als 
ze het advies van de klachtencommissie niet opvolgt, moet ze dat uitvoerig toelichten. 
 
Tot slot 
Natuurlijk hoopt iedereen dat het nooit nodig zal zijn om een klacht in te dienen. De school 
heeft desondanks moeite gedaan om klachten op een juiste manier af te handelen. De school 
voelt zich, samen met u, verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een 
goed pedagogisch klimaat.  


