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Inleiding 
 

 

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht Xpect Primair om een klachtenregeling 

vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, 

leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van 

medewerkers van de scholen of het schoolbestuur. 

 

Xpect Primair streeft ernaar om klachten zoveel mogelijk te voorkomen door het voeren 

van een preventief beleid en door het hanteren van een gedragscode die geldt voor alle 

medewerkers. Wij streven naar een zorgvuldige behandeling van klachten. Hierbij 

nemen we ook ten opzichte van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht.  

 

Het adres van Xpect Primair: 

Stichting Xpect Primair 

J. Asselbergsweg 38 

5026 RR Tilburg 

T: 013-4648230 

E: bestuur@xpectprimair.nl 

I: www.xpectprimair.nl 

 

Xpect Primair is aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in 

het Onderwijs (KOMM). De Stichting KOMM  hanteert de “Klachtenregeling van de 

stichting KOMM onafhankelijke klachtencommissie machtsmisbruik in het onderwijs” 

(januari 2010). Deze regeling is door Xpect Primair ongewijzigd overgenomen en 

vastgesteld. 

 

Het adres van de klachtencommissie: 

Stichting KOMM, 

Postbus 75, 

4850 AB Ulvenhout. 

T: 06-10585367 

E: kommadk@gmail.com 

I: www.komm.nl 

 

 

  

mailto:bestuur@xpectprimair.nl
http://www.xpectprimair.nl/
mailto:kommadk@gmail.com
http://www.komm.nl/
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Typen klachten 
 

 

Binnen Xpect Primair onderscheiden we 2 typen klachten.  

 

Algemene klachten. 
De afhandeling van algemene klachten dient primair op schoolniveau plaats te 

vinden. Indien het niet lukt om de zaak op school op te lossen, kan de klager 

besluiten om de klacht neer te leggen bij het Bevoegd Gezag (het schoolbestuur) 

of de klachtencommissie in te schakelen. De klachtencommissie neemt een 

algemene klacht pas in behandeling nadat de klachtbehandeling op schoolniveau 

is doorlopen. 

 

De school hanteert bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten: 

- Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een 

mondelinge klacht kan tegen eenieder worden geuit. De persoon binnen de 

school die de klacht ontvangt, heeft de verantwoordelijkheid om hier iets mee 

te doen. Deze fase is informeel. 

- Schriftelijke klachten kunnen het vervolg zijn op een in eerste instantie 

mondelinge klacht, maar kunnen ook direct zijn ingediend, zonder dat de 

klager eerst informeel mondeling klacht neergelegd heeft, of zonder dat de 

klager eerst informeel contact heeft gehad met de aangeklaagde. 

- Schriftelijke klachten worden ingediend bij de directeur van de school, die 

ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de 

klacht wordt afgehandeld door de betrokkene / aangeklaagde zelf of, als dat 

niet mogelijk is, door de directeur. 

- De registratie van klachten en de verslaglegging van het proces van 

klachtafhandeling vindt plaats op schoolniveau en per schooljaar. Elke klacht 

wordt gemeld bij het bevoegd gezag ten behoeve van het 

onderwijsjaarverslag van de stichting, waarin enkel aantallen en resultaten 

van afhandeling op bestuursniveau worden vermeld.     

 

De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren. Hierbij 

staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop. Onder behoorlijke 

afhandeling wordt in ieder geval verstaan: 

- het verstrekken van voldoende informatie aan de klager; 

- de klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten; 

- eventueel informatie vragen aan derden; 

- afhandeling binnen een redelijke termijn. 

 

Indien een klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie de 

klacht is ingediend, dient ook ten aanzien van de aangeklaagde een behoorlijke 

afhandeling in acht te worden genomen. 

 

De afronding van een schriftelijke klacht gebeurt door een schriftelijke 

mededeling van de directeur aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat de 

bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de klacht.  

 

Indien de klager het oneens is met de uitkomst van bovenvermelde bevindingen, 

kan deze binnen een termijn van 4 weken tegen de uitkomst bezwaar aantekenen 

bij de manager schoolontwikkeling. De manager schoolontwikkeling bemiddelt zelf 

of zet namens het schoolbestuur een onafhankelijke mediator in. Indien de klacht 

door de bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is 

geschied. 
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Indien de klager het oneens is met de uitkomst van het bezwaar, kan de klager binnen 4 

weken na het besluit van de manager schoolontwikkeling, schriftelijk beroep aantekenen 

bij het College van Bestuur van Xpect Primair. Het College beslist binnen vier weken na 

ontvangst van het beroepschrift, doch niet eerder nadat de klager in de gelegenheid is 

gesteld te worden gehoord. 

 

De klager heeft vervolgens altijd nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de 

externe vertrouwenspersoon en aan de klachtencommissie KOMM, waarin juridische en 

gedragswetenschappelijke deskundigheid aanwezig is. 

 

Klachten m.b.t. persoonlijke integriteit. 
Klachten met betrekking tot persoonlijke integriteit, te weten seksuele 

intimidatie, machtsmisbruik, agressie, geweld (waaronder pesten) en 

discriminatie gaan rechtstreeks naar de klachtencommissie, met toepassing van 

het “Protocol signalering en melding seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik 

van leerlingen”. 

Als het bevoegd gezag melding krijgt van een vermoeden van een zedenmisdrijf 

tussen een medewerker en een minderjarige leerling, dan is het bestuur verplicht 

hierover in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. 
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Protocol signalering en melding seksuele intimidatie en/of 

seksueel misbruik van leerlingen 
 

1. Inleiding. 

Onderwijsorganisaties moeten zorgen voor een veilig werkklimaat waarin personeel én 

leerlingen worden beschermd tegen onder andere seksuele intimidatie en/of seksueel 

misbruik. 

Dit protocol gaat over hoe te handelen in geval van (een vermoeden van) seksuele 

intimidatie en/of seksueel misbruik van een leerling door een medewerker van de 

scholen van Xpect Primair. 

Het is van belang om in een dergelijk emotioneel moeilijke situatie zorgvuldig met alle 

betrokkenen te blijven omgaan. Het beschikken over een met elkaar afgesproken 

protocol biedt hiertoe houvast. 

 

2. Begripsomschrijvingen. 

2.1. Seksuele intimidatie. 

Seksuele intimidatie is enig vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een 

seksuele bijbetekenis, dat als doel of tot gevolg heeft, dat de waardigheid van een 

persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, 

vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.1 

2.2. Seksueel misbruik. 

Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact van (jong) volwassenen met 

kinderen jonger dan 16 jaar. Deze contacten zijn tegen de zin van het kind of zonder dat 

het kind deze contacten kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk, 

dwingen het kind tot seksuele handelingen of zorgen door hun overwicht dat het kind 

geen nee durft te zeggen tegen seksuele toenaderingen. In Nederland is seksueel 

contact met een kind onder de 12 jaar altijd strafbaar. Een volwassene die seksueel 

contact heeft met een minderjarige die afhankelijk van hem is, is ook strafbaar.2 

Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel misbruik van kinderen. Verschillende 

gedragingen zijn door hun duidelijke seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg 

vatbaar. Bij andere gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat wel 

en niet als seksueel getypeerd kan worden. Als criterium kan dan gehanteerd worden, of 

het welzijn van het kind en zijn/haar lichamelijke en psychische integriteit ondergeschikt 

worden gemaakt aan de bevrediging van de (seksuele) behoeften van de medewerker. 

 
2.3. Medewerker. 

Een persoon werkzaam bij de Stichting Xpect Primair. Hieronder worden verstaan: 

- leraren; 

- (adjunct) directieleden; 

- onderwijsondersteunende functionarissen; 

- externe leraren, bijvoorbeeld gedetacheerd of werkzaam via een uitzendbureau; 

- externe (adjunct) directieleden; 

- externe onderwijsondersteunende functionarissen, bijvoorbeeld schoonmakers; 

- Leraren in Opleiding (LIO’s) en Onderwijsassistenten in Opleiding, die met een  

- Leerarbeidsovereenkomst als werknemer zijn benoemd; 

- Overblijfmedewerkers (TSO), waaronder ook vrijwilligers; 

                                                           
 

 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Klachtenregeling Xpect Primair       september 2017  

 

7 

   

- Structurele overige vrijwilligers (vrijwilligersvergoeding). 

 

2.4. Ouders/verzorgers. 

Ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen ex artikel 245-253 boek 1 Burgerlijk Wetboek, 

en de vader personen/verzorgers die voogdij uitoefent ex artikel 283-291 boek 1 

Burgerlijk Wetboek. 

2.5. Bevoegd gezag. 

Het bevoegd gezag is het bestuur van de Stichting Xpect Primair. De voorzitter van het  

College van Bestuur Xpect Primair is mevr. mr. Carin Zandbergen. Het adres van het 

College van Bestuur is:  

Postbus 6028  

5002 AA  Tilburg  

tel.: 013-4648230  

 

3.  Verbodsbepaling op seksueel misbruik. 

- Elke medewerker zal zich ervan onthouden leerlingen te bejegenen op een wijze die 

een leerling in zijn waardigheid of fysieke en geestelijke integriteit aantast, of ook 

verder in zijn/haar privé-leven door te dringen dan nodig is voor het gestelde 

onderwijs-/opvoeding-/begeleidingsdoel. 

- Daarbij zal de medewerker nooit de specifiek professionele situatie gebruiken 

(=misbruiken) ten eigen nutte of voor doeleinden die in strijd zijn met zijn/haar 

verantwoordelijkheid voor de leerling en/of die de grenzen van de professionele 

relatie overschrijden. 

- Seksuele handelingen en intiemere relaties tussen medewerkers en leerlingen zijn 

niet geoorloofd en worden altijd beschouwd als seksueel misbruik. Ook als een 

leerling dat verlangt of daartoe uitnodigt, dient de medewerker seksuele 

toenaderingspogingen af te wijzen. 

 

4.  Beleid ten aanzien van seksueel misbruik en/of seksuele intimidatie. 

4.1. Preventief beleid 

De Stichting Xpect Primair voert een preventief beleid ten aanzien van seksueel misbruik 

en of seksuele intimidatie. Dit beleid bestaat uit: 

- het onderkennen van het risico: seksueel misbruik/seksuele intimidatie wordt wel 

omschreven als een ‘beroepsrisico’ voor mensen die met kinderen werken; 

- dit protocol ter voorkoming van seksueel misbruik waarbij zowel leerlingen/ouders 

als medewerkers weten, dat er bij seksueel misbruik passende maatregelen worden 

genomen. 

 

4.2. Personeelsbeleid 
- Het ‘protocol seksueel misbruik’ wordt aan alle medewerkers ter kennis gesteld bij 

indiensttreding. Medewerk(st)ers conformeren zich hieraan. 

- Medewerkers zoals genoemd in artikel 2.3. zijn verplicht een recente Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Indien geen recente VOG overlegd kan 

worden, dan dient deze direct na indiensttreding te worden aangevraagd bij de 

gemeente en uiterlijk 2 maanden na indiensttreding te worden ingeleverd.    

-  Leerkrachten en andere medewerkers houden zich aan de gedragsregels zoals 

opgenomen in de bijlage bij dit protocol. 

 

4.3. Voorzieningen voor ouders en leerlingen 

- Ouders worden via de schoolgids geïnformeerd over het ‘protocol seksueel misbruik’. 
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- Alle Xpect Primair scholen hebben ten minste één interne vertrouwenscontactpersoon 

waar ouders/leerlingen terecht kunnen in geval van seksueel misbruik/seksuele 

intimidatie of een vermoeden daarvan. 

- Xpect Primair heeft twee externe vertrouwenscontactpersonen die werkzaam zijn 

voor alle scholen binnen de stichting. Ouders/leerlingen kunnen naar een externe 

vertrouwenscontactpersoon worden doorverwezen door een interne 

vertrouwenscontactpersoon. Men kan ook rechtstreeks contact opnemen. 

 

5. Meldingsprocedure. 

Medewerkers in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) zijn 

wettelijk verplicht het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren als zij informatie krijgen 

over een mogelijk zedendelict. Het gaat dan om een strafbaar feit waarbij een 

medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of 

geïntimideerd. 3 

Als het bevoegd gezag melding krijgt van een vermoeden van een zedenmisdrijf tussen 

een medewerker en een minderjarige leerling, dan is het bestuur verplicht hierover in 

overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. Zie ook punt 6. 

In dit verband gelden de volgende regels: 

- alle medewerkers van Xpect Primair zijn verplicht klachten over of 

signalen/vermoedens van seksueel misbruik door medewerkers onverwijld te melden 

aan de directie van de school dan wel aan het bevoegd gezag. Indien de melding 

wordt gedaan bij de directie van de school dan dient deze het bevoegd gezag 

daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien de melding wordt gedaan bij het 

bevoegd gezag, dan wordt de directie zo spoedig mogelijk geïnformeerd; 

- melding door leerlingen: bij melding van seksueel misbruik door een leerling is 

opvang en steun voor de leerling het eerste aandachtspunt. Degene bij wie de 

leerling het seksueel misbruik meldt, heeft dezelfde plicht als het hierboven 

genoemd; 

- melding door medewerkers: wanneer een medewerker misbruik door een 

collega/volwassene constateert is hij/zij verplicht dit onmiddellijk te melden bij de 

directeur van de school of bij het bevoegd gezag. Voor de directie geldt ook hier het 

gestelde onder het eerste gedachtestreepje; 

- melding door ‘derden’: Als de melding van ‘derden’ komt, dient de medewerker bij 

wie de melding binnenkomt te handelen als vermeld onder het eerste 

gedachtestreepje; 

- de ouders van de betrokken leerling worden zo spoedig mogelijk op de hoogte 

gesteld door de directeur; 

- de medewerker over wie vermoedens van seksueel misbruik bestaan, wordt hiervan 

op de hoogte gesteld zodra dit mogelijk is. Indien er aangifte is gedaan, is eerst 

overleg met justitie noodzakelijk. De directeur attendeert de medewerker op de 

mogelijkheden van juridisch advies en ondersteuning, bijvoorbeeld in de persoon van 

externe vertrouwenspersoon. 

 

6. Procedure bij misbruik en seksuele intimidatie. 

 

- De procedure die het bevoegd gezag moet volgen bij seksueel misbruik/seksuele 

intimidatie is in de wet vastgelegd. De wet verplicht het bevoegd gezag 

onmiddellijk te overleggen met de vertrouwensinspecteur;4 
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- is de conclusie dat, na overleg tussen bevoegd gezag en vertrouwensinspecteur, 

er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet het bevoegd gezag direct 

aangifte bij politie/justitie. Vooraf stelt het bevoegd gezag de ouders/verzorgers 

van de betrokken leerling hiervan op de hoogte. Mogelijke bedenkingen van 

betrokken ouders en leerlingen ontslaan het bevoegd gezag niet van de 

verplichting tot het doen van aangifte; 

- de aangeklaagde wordt op de hoogte gesteld na overleg met justitie; 

- ouders, leerlingen kunnen ook aangifte doen. 

 

 

7. Maatregelen. 

- De directie neemt, in overleg met het bevoegd gezag, vanaf het moment  

van melding de nodige passende maatregelen die er op gericht zijn verdere 

contacten tussen betrokken leerling en medewerker te voorkomen; 

- al naar gelang de ernst van de melding beslist de directie in overleg met het bevoegd 

gezag en de vertrouwensinspecteur of de vermeende dader hangende het onderzoek 

met onmiddellijke ingang, op non-actief wordt gesteld of wordt geschorst; 

- indien de directeur is aangeklaagd, neemt het bevoegd gezag de nodige passende 

maatregelen; 

- als een stagiaire is aangeklaagd wordt betreffende opleiding betrokken bij de 

maatregelen; 

- afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, neemt het bevoegd gezag 

passende maatregelen; 

-   wanneer een zaak is afgerond, worden de procedure, de werkwijze en de 

gevolgen/het resultaat met de bij de zaak betrokken personen geëvalueerd en 

schriftelijk vastgelegd. Bij de evaluatie worden, indien mogelijk de aangeklaagde, het 

slachtoffer, de ouders, het team en de directeur betrokken. De directeur is 

verantwoordelijk voor het dossier. 
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8. Communicatie. 

- De directie legt, tijdens en na het onderzoek, de grootst mogelijke 

terughoudendheid aan de dag t.a.v. het bespreken van het gemelde met 

anderen, in het belang van klager en aangeklaagde; 

- in geval van journalistieke belangstelling voor mogelijk seksueel misbruik of 

vermoedens/geruchten daaromtrent dienen alle contacten met de pers via het 

bevoegd gezag te lopen; 

- het bevoegd gezag draagt zorg voor het informeren van betrokken personen en 

instanties over het onderzoek. 

 

1 Bron:  Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen artikel 1a derde lid 
 
2 Bron:  www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden 
 
3 Bron:  Wet Bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het  

onderwijs/meld- en aangifteplicht (1999).  
 
4 Bron:  www.onderwijsinspectie.nl 

  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Toelichting bij protocol signalering en melding seksuele intimidatie en/of 

seksueel misbruik van leerlingen. 

 

Gedragsregels op scholen van Xpect Primair 

1. In de onderbouwgroepen, groep 1 t/m 4,  komt het regelmatig voor dat een kind 

even bij de leerkracht op schoot wil en mag. Dit moet altijd zichtbaar zijn voor 

anderen en nooit in een afgesloten ruimte. Bij kinderen in hogere groepen vinden wij 

dat niet vanzelfsprekend. Mocht je als leraar twijfelen aan het gedrag van een kind 

(dat bijvoorbeeld erg veel aangehaald wil worden) ga je daarover praten met een 

collega, dan wel met iemand van de directie.  

2. Alleen kinderen van groep 1 en 2 worden geholpen met aan- en uitkleden. De oudere 

kinderen moeten dat zelf doen. (Uitzonderingen in groep 3 worden individueel 

bekeken).  

3. Als er na een gymles gedoucht wordt in de groepen 6,7 en 8 is toezicht nodig. Hierbij 

houdt de leerkracht zoveel mogelijk rekening met de privacy van de kinderen. De 

leerkrachten zullen zich niet onnodig ophouden bij de kinderen tijdens het afdrogen 

en aankleden.  

4. De leerkrachten leggen uit dat de kinderen snel moeten omkleden. Wanneer de 

leerkracht (stimulerend) moet optreden, komt hij/zij na kloppen op de deur binnen. 

Hoe normaler je als leerkracht doet, hoe normaler de kinderen je aanwezigheid ook 

vinden.  

5. Medewerkers van Xpect Primair begeven zich niet in de persoonlijke leefsfeer van de 

kinderen.  

6. Medewerkers van Xpect Primair laten na schooltijd geen leerlingen op school blijven 

of naar school komen. Als dit wel gebeurt, is dat na goed overleg met de ouders of 

verzorgers, zijn het altijd  meerdere kinderen die mogen/moeten komen (vaak om 

wat te helpen) en is dit zichtbaar voor anderen.  

7. Op een schoolkamp slapen de jongens en meisjes op aparte slaapzalen. De leiding 

slaapt vervolgens ook weer op aparte slaapzalen. Het gebruik van toiletten en 

douches is zo geregeld dat ook dit gescheiden kan plaatsvinden. Indien voortdurend 

toezicht op de slaapzalen noodzakelijk is, bij jonge kinderen en / of bij onrust, dan 

verblijven minimaal twee personen van de leiding op betreffende slaapzaal, mannen 

bij de jongens en vrouwen bij de meisjes.    

8. Er komen op school geen tekeningen e.d. voor waarop mensen als minderwaardig of 

als lustobject worden afgebeeld. (We willen überhaupt niet dat er bepaalde groepen 

uit de samenleving op een dergelijke wijze worden afgebeeld).  

9. Medewerkers van Xpect Primair dragen er allen zorg voor dat er geen grappen, 

toespelingen e.d. gemaakt worden, die seksueel getint of vernederend zijn. Wanneer 

iemand zich stoort aan bepaalde grappen of opmerkingen, dan moet hij/zij zich zo 

veilig voelen, dat de onvrede hierover geuit kan worden.  

10. Binnen de mogelijkheden die de informatietechnologie biedt, is het niet toegestaan 

om ongewenste pagina’s op te roepen, dan wel ongewenste berichten te verspreiden 

(zie in dit verband ook het internetprotocol). 

11. Medewerkers geven geen gehoor aan individuele uitnodigingen van leerlingen op 

forums als Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Er kan en mag gecommuniceerd 

worden op forums, altijd met behulp van een openbaar en zichtbaar school- of 

groepsaccount.  
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De klachtenregeling van Xpect Primair (KOMM). 
 

 

KLACHTENREGELING VAN DE STICHTING KOMM 

ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE 

MACHTSMISBRUIK IN HET ONDERWIJS 

werkzaam in  Zuid-Nederland 

januari 2010 
 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

I. ALGEMEEN 

  art. 1  definities 

  art. 2  werkingssfeer 

art. 3  algemene verplichtingen 

  art. 4  indienen van een klacht 
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I. ALGEMEEN 

 

Het bevoegd gezag van de Stichting Xpect Primair  

gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet 

onderwijs en/of de Wet op de expertisecentra; 

gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;    

stelt de volgende Klachtenregeling vast, conform de voorwaarden voor aansluiting van de 

Stichting KOMM. 

 
 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Deze regeling verstaat onder: 

a. Klacht: 

Elke schriftelijke uiting van onvrede over gedragingen en beslissingen dan wel het 

nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door de 

aangeklaagde. 

b. Geschil: 

Het conflict tussen klager en aangeklaagde, waarover zij het eens zijn dat dit door 

bemiddeling zou kunnen worden opgelost. 

c. Machtsmisbruik: 

Alle vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten die zich 

voordoen binnen of in samenhang met de onderwijssituatie. 

d. Leden van de (onderwijs)instelling: 

Alle personen die leren, doceren aan of werkzaamheden verrichten voor, of op een 

andere manier betrokken zijn bij de (onderwijs)instelling, al dan niet vrijwillig of 

tijdelijk. 

e. Klager: 

De natuurlijke persoon, zijnde een lid van de (onderwijs)instelling zoals bedoeld onder 

d.,  die een klacht heeft gemeld of ingediend of wil melden of indienen. 

f. Aangeklaagde: 

De persoon of groepering tegen wie de klacht is gericht. 

g. (Interne) Contactpersoon: 

Een persoon als bedoeld in paragraaf II van deze regeling. 

h. (Externe) Vertrouwenspersoon: 

Een persoon als bedoeld in paragraaf III en IV van deze regeling. 

i. Onafhankelijke Klachtencommissie: 

De commissie als bedoeld in paragraaf V van deze regeling. 

j. Bevoegd gezag: 

De instantie genoemd in artikel 1 van de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs respectievelijk de Wet op de Expertisecentra en elk ander 

bevoegd gezag van (onderwijs)instellingen die zich aansluiten bij de Stichting KOMM. 

 

N.B. Waar hij/hem/zijn staat, kan ook zij/haar worden gelezen. 

Waar klager staat kan ook klaagster worden gelezen. 

 

 

ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER 

1. Deze regeling is bindend voor allen die, al dan niet tijdelijk, onder de zeggenschap van 

het bevoegd gezag vallen. 

 

2. Een minderjarige leerling kan optreden: 

a) in eigen persoon, of 

b) vertegenwoordigd door zijn ouder(s) of voogd, of 

c) vertegenwoordigd door zijn feitelijke verzorger(s), of 

d) vertegenwoordigd door een door de klager of vertegenwoordiger(s) aangezochte 

vertrouwenspersoon of raadsman/-vrouw. 
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In het geval dat verschil van mening bestaat over wie namens de minderjarige leerling 

optreedt, is het standpunt van de ouder(s) of voogd beslissend. 

In de regeling wordt met 'ouders' steeds ook voogd, verzorger of andere 

vertegenwoordiger bedoeld. 

 

3. Deze regeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een speciale regeling en/of 

behandelende instantie bestaat.  
 

ARTIKEL 3: ALGEMENE VERPLICHTINGEN 

Een ieder die op de hoogte is gebracht of gekomen van informatie of gegevens en/of in 

het bezit is gekomen van schriftelijke stukken, foto's, films, en/of andere infor-

matiedragers, betreffende een concrete klacht, is verplicht daarmee zorgvuldig om te gaan 

teneinde onnodige schade voor de klager, aangeklaagde, getuige, school en/of andere 

mogelijke betrokkenen, zo veel mogelijk te voorkomen. 

Buiten hetgeen in deze regeling is bepaald wordt door niemand een klacht in behandeling 

genomen of een bemiddelingspoging ondernomen. Dit laat onverlet de bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag tot het treffen van voorlopige maatregelen. 

 

ARTIKEL 4: INDIENEN VAN EEN KLACHT 

1. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij: 

a) het bevoegd gezag, of 

b) de klachtencommissie. 

 

2. Een klacht die later wordt ingediend dan twee jaren nadat de (laatste) gebeurtenis 

waarop de klacht betrekking heeft plaats vond, wordt niet in behandeling genomen. 

Voor leerlingen wordt die termijn verlengd tot twee jaren nadat de school verlaten is. 

In bijzondere gevallen kan hiervan door de klachtencommissie worden afgeweken, na 

raadpleging van het bestuur van de Stichting KOMM. 

 

3. Indien een klacht bij de Stichting KOMM wordt ingediend, wordt in overleg met de klager 

bepaald of de klacht in aanmerking komt voor mediation/bemiddeling (zie paragraaf 

VI). Indien de klager kiest voor bemiddeling, wordt de aangeklaagde door de Stichting 

KOMM benaderd met de vraag of hij ook met bemiddeling instemt. 

 

4. Een anoniem ingediende klacht wordt niet in behandeling genomen. In bijzondere 

gevallen kan hiervan door de klachtencommissie worden afgeweken, na raadpleging 

van het bestuur van de Stichting KOMM. 

 

ARTIKEL 5: BEKENDMAKING 

1. Deze regeling ligt in elk geval voor iedereen doorlopend ter inzage bij de directie. 

Desgevraagd wordt aan iedere belanghebbende een afschrift verstrekt. 

 

2. De directie draagt er zorg voor dat de zakelijke inhoud van deze regeling alsmede het 

postadres van het secretariaat van de klachtencommissie bekend wordt gemaakt aan 

alle belanghebbenden, o.a. via een publicatie in de schoolgids. Voor de leerlingen 

geschiedt dit in ieder geval op een aan hun leeftijd aangepaste wijze. 

De informatie over de regeling wordt ten minste jaarlijks herhaald. 
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II.  DE INTERNE CONTACTPERSOON TEN BEHOEVE VAN LEERLINGEN 

 BIJ KLACHTEN OVER MACHTSMISBRUIK 

 

ARTIKEL 6: AANWIJZING 

1. Het bevoegd gezag wijst op iedere school na overleg met de directie, het schoolteam 

en de medezeggenschapsraad ten minste één persoon aan als interne contactpersoon 

ten behoeve van de leerlingen en hun ouders bij klachten over machtsmisbruik. Waar 

mogelijk worden ook de leerlingen, bijvoorbeeld middels de leerlingenraad, betrokken 

bij de keuze van de interne contactpersonen. 

 

2. De directie zorgt voor laagdrempelige bereikbaarheid van de interne contactpersoon. 

 

3. Het bevoegd gezag zorgt voor faciliteiten voor de interne contactpersoon om zich te 

professionaliseren voor zijn functie. 

 

ARTIKEL 7: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

1. De interne contactpersoon heeft tot taak: 

a) De eerste opvang te verzorgen van en advies te geven aan de leerling (of diens 

vertegenwoordiger) die geconfronteerd wordt met machtsmisbruik. 

 

b) Indien een leerling zelf bij de contactpersoon aanklopt betreffende machtsmisbruik,  

de ouders van de klager te informeren, tenzij zwaarwegende belangen zich 

daartegen verzetten. 

Het informeren van de ouders gebeurt liefst met instemming van de klager; 

naarmate de leerling ouder is, is deze instemming zwaarwegender. 

 

c) Bij klachten over machtsmisbruik in principe zo snel mogelijk door te verwijzen 

naar de externe vertrouwenspersoon, uiteraard alleen met instemming van de 

klager (of diens vertegenwoordiger). 

 

d) Bij klachten over bejegening in principe zo snel mogelijk door te verwijzen naar de 

directie, uiteraard alleen met instemming van de klager (of diens 

vertegenwoordiger). 

 

e) Bij klachten betreffende de directie door te verwijzen naar het bevoegd gezag of 

de externe vertrouwenspersoon. 

 

f) Bij verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon desgewenst het eerste contact 

te leggen. 

 

g) Op verzoek van de externe vertrouwenspersoon te observeren of het indienen van 

een klacht negatieve consequenties heeft voor de klager of andere betrokkenen. 

 

h) Een bijdrage te leveren aan de verbetering van het schoolklimaat in de vorm van 

(gevraagde en ongevraagde) adviezen op schoolniveau. 

 

i) Zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van preventie en 

bestrijding van machtsmisbruik. 

 

2. De interne contactpersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband 

met zijn werkzaamheden als contactpersoon ter kennis komt. Deze plicht geldt niet ten 

opzichte van het bevoegd gezag, de klager (of diens ouders), de collega-

contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon, de klachtencommissie, gerechtelijke 

autoriteiten en artsen. 

De geheimhoudingsplicht vervalt niet na beëindiging van de functie als contactpersoon. 
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3. De interne contactpersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend functionele 

verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. 

 

4. De interne contactpersoon kan uit hoofde van de uitoefening van deze functie niet 

worden ontslagen, disciplinair gestraft of in zijn eigenlijke functie anderszins benadeeld 

worden. 

 

5. De interne contactpersoon kan door het bevoegd gezag uit zijn functie als 

contactpersoon ontheven worden als er sprake is van grove nalatigheid of fouten in zijn 

functioneren als contactpersoon. 

 

6. De interne contactpersoon die zijn functie wil beëindigen, doet dat door een schriftelijke 

mededeling aan het bevoegd gezag en zorgt voor overdracht aan zijn opvolger. 

 

 

 

III.  DE EXTERNE VERTROUWENSPERSOON TEN BEHOEVE VAN LEERLINGEN EN 

OUDERS 

 

ARTIKEL 8: AANWIJZING 

1. Het bevoegd gezag wijst na overleg met de directie, het schoolteam, de medezeg-

genschapsraad ten minste één persoon aan als externe vertrouwenspersoon ten 

behoeve van de leerlingen en ouders. 

 

2. De externe vertrouwenspersoon is deskundig op het gebied van de problematiek van 

machtsmisbruik jegens jeugdigen en op het gebied van communicatie. 

 

3. De directie is medeverantwoordelijk voor een adequate bereikbaarheid van de externe 

vertrouwenspersoon. 

 

ARTIKEL 9: TAKEN 

1. De externe vertrouwenspersoon heeft tot taak: 

a) De leerling (en diens ouders) die geconfronteerd wordt (worden) met 

machtsmisbruik of negatief ervaren bejegening bij te staan en van advies te dienen. 

 

b) Indien een leerling zelf bij de vertrouwenspersoon aanklopt, de ouders van de 

leerling te informeren, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 

Het informeren van de ouders gebeurt liefst met instemming van de klager; 

naarmate de leerling ouder is, is deze instemming zwaarwegender. 

 

c) Voor zover nodig en gewenst, de betrokkene(n) te verwijzen naar gespecialiseerde 

hulpverleningsinstanties. 

 

d) Met instemming van de klager (of diens ouders) passende actie te ondernemen 

(waaronder bemiddeling). 

 

e) De leerling (of diens ouders) op zijn (hun) verzoek te ondersteunen bij het indienen 

van een klacht bij de klachtencommissie. 

 

f) De klager (of diens ouders) op zijn (hun) verzoek bij te staan bij de klachtbe-

handeling door de klachtencommissie. 

 

g) Indien er sprake is van mogelijke strafbare feiten de leerling of diens ouders te 

wijzen op de mogelijkheid tot het doen van aangifte bij de politie. 

  

h) Het onderhouden van contacten met de leerling (en diens ouders) om te bezien of 
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het indienen van de klacht niet leidt tot repercussies voor de leerling en om te 

bezien of, nadat de klacht is afgehandeld, de aanleiding van de klacht daadwerkelijk 

is weggenomen. 

 

i) Een coördinerende, ondersteunende en consultatieve rol te vervullen ten behoeve 

van de interne contactpersonen op de scholen waar hij vertrouwenspersoon is. 

 

j) Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bevoegd gezag over een beleid 

inzake communicatie, preventie en bestrijding van machtsmisbruik (in het 

onderwijs). 

 

k) Het (stimuleren tot het) geven van voorlichting over communicatie en 

machtsmisbruik in het onderwijs aan de leerlingen, de ouders van de leerlingen en 

het onderwijspersoneel van de scholen die door het bevoegd gezag in stand worden 

gehouden. 

 

2. De externe vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen naar buiten dan met 

instemming van of na melding aan de betrokken leerling of diens ouders. 

 

3. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten 

bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van het bevoegd gezag. 

 

ARTIKEL 10: BEVOEGDHEDEN 

De externe vertrouwenspersoon beschikt over de volgende bevoegdheden: 

1. het recht om met personeelsleden, leerlingen, het bevoegd gezag en andere 

betrokkenen van de (onderwijs)instelling gesprekken te voeren; 

 

2. het recht op raadplegen van deskundigen; 

 

3. het recht op toegang tot alle afdelingen van de (onderwijs)instelling; 

 

4. het recht op inzage in relevante documenten; 

 

5. het recht op aanwezigheid tijdens een zitting van de klachtencommissie, op verzoek 

van de klager (of diens ouders); 

 

6. het recht om het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent te 

voeren beleid en te treffen maatregelen inzake communicatie en preventie en 

bestrijding van machtsmisbruik. 

 

ARTIKEL 11: VERANTWOORDING/BESCHERMING 

1. De externe vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend 

functionele verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. 

 

2. Het bevoegd gezag sluit een overeenkomst met de externe vertrouwenspersoon voor 

een bepaalde periode. Na afloop van die periode kan de overeenkomst worden 

verlengd. 

 

3. De externe vertrouwenspersoon kan alleen tussentijds uit zijn functie van 

vertrouwenspersoon ontheven worden als er sprake is van grove nalatigheid of fouten 

in zijn functioneren als vertrouwenspersoon. 

 

4. De externe vertrouwenspersoon die zijn functie wil beëindigen, doet dat door een 

schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag en zorgt voor overdracht aan zijn 

opvolger. 
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ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING/ARCHIEF 

1. De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in 

verband met zijn werkzaamheden als vertrouwenspersoon ter kennis komt. Deze plicht 

geldt niet ten opzichte van het bevoegd gezag, de klager (of diens ouders), de 

aangeklaagde (alleen indien dit strikt noodzakelijk is en met instemming van de klager), 

de klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en artsen. 

De geheimhoudingsplicht vervalt niet na beëindiging van de functie als externe 

vertrouwenspersoon. 

 

2. De externe vertrouwenspersoon houdt van de door hem behandelde klachten een 

archief bij. Dit archief is voor niemand toegankelijk dan voor de door het bevoegd gezag 

aangewezen vertrouwenspersonen. 

 

 

IV.  DE EXTERNE VERTROUWENSPERSOON TEN BEHOEVE VAN VOLWASSENEN 

 

ARTIKEL 13: AANWIJZING 

1. Het bevoegd gezag wijst na overleg met de directie, het schoolteam, de medezeg-

genschapsraad ten minste één persoon aan als vertrouwenspersoon bij klachten ten 

behoeve van de volwassenen binnen of betrokken bij de (onderwijs)instelling. 

 

2. De externe vertrouwenspersoon is deskundig op het gebied van de problematiek van 

communicatie met en machtsmisbruik jegens volwassenen. 

 

3. De directie is medeverantwoordelijk voor een adequate bereikbaarheid van de externe 

vertrouwenspersoon. 

 

ARTIKEL 14: TAKEN 

1. De vertrouwenspersoon voor volwassenen heeft tot taak: 

a) De klager bij te staan en van advies te dienen. 

 

b) Voor zover nodig en gewenst, de betrokkene(n) te verwijzen naar gespecialiseerde 

hulpverleningsinstanties. 

 

c) Met instemming van de klager door bemiddeling te zoeken naar een oplossing van 

gesignaleerde problemen. 

 

d) De klager op diens verzoek te ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de 

klachtencommissie. 

 

e) De klager op diens verzoek bij te staan bij de klachtbehandeling door de klachten-

commissie. 

 

f) Indien er sprake is van mogelijke strafbare feiten de klager te wijzen op de 

mogelijkheid tot het doen van aangifte bij de politie. 

 

g) De klager op diens verzoek bij te staan bij het doen van aangifte bij de politie. 

 

h) Het onderhouden van contacten met de klager om te bezien of het indienen van de 

klacht niet leidt tot repercussies voor de klager en om te bezien of, nadat de klacht 

is afgehandeld, de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 

 

i) Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bevoegd gezag over een beleid 

inzake  communicatie en preventie en bestrijding van machtsmisbruik (in het 

onderwijs). 
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2. De vertrouwenspersoon voor volwassenen onderneemt geen stappen naar buiten dan 

met instemming van of na melding aan de betrokken klager. 

 

3. Zodra de vertrouwenspersoon de klacht als afgehandeld beschouwt, deelt hij dat aan 

de klager en de eventuele aangeklaagde mede. 

 

4. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten 

bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van het bevoegd gezag. 

 

 

ARTIKEL 15: BEVOEGDHEDEN 

De vertrouwenspersoon voor volwassenen beschikt over de volgende bevoegdheden: 

1. het recht om met personeelsleden, leerlingen, het bevoegd gezag en andere 

betrokkenen van de (onderwijs)instelling gesprekken te voeren; 

 

2. het recht op raadplegen van deskundigen; 

 

3. het recht op toegang tot alle afdelingen van de (onderwijs)instelling; 

 

4. het recht op inzage in relevante documenten; 

  

5. het recht op aanwezigheid tijdens een zitting van de klachtencommissie, op verzoek 

van de klager; 

 

6. het recht om het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent te 

voeren beleid en te treffen maatregelen inzake communicatie en preventie en 

bestrijding van machtsmisbruik. 

 

ARTIKEL 16: VERANTWOORDING/BESCHERMING 

1. De vertrouwenspersoon voor volwassenen is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend 

functionele verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. 

 

2. Het bevoegd gezag sluit een overeenkomst met de externe vertrouwenspersoon voor 

een bepaalde periode. Na afloop van die periode kan de overeenkomst worden 

verlengd. 

 

3. De externe vertrouwenspersoon kan alleen uit zijn functie van vertrouwenspersoon voor 

volwassenen ontheven worden als er sprake is van grove nalatigheid of fouten in zijn 

functioneren als vertrouwenspersoon. 

 

4. De externe vertrouwenspersoon voor volwassenen die zijn functie wil beëindigen, doet 

dat door een schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag en zorgt voor overdracht 

aan zijn opvolger. 

 

ARTIKEL 17: GEHEIMHOUDING/ARCHIEF 

1. De externe vertrouwenspersoon voor volwassenen is verplicht tot geheimhouding van 

hetgeen hem in verband met zijn werkzaamheden als vertrouwenspersoon ter kennis 

komt. Deze plicht geldt niet ten opzichte van het bevoegd gezag, de klager, de 

aangeklaagde (alleen indien dit strikt noodzakelijk is en met instemming van de klager), 

de klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en artsen. 

De geheimhoudingsplicht vervalt niet na beëindiging van de functie als externe 

vertrouwenspersoon. 

 

2. De vertrouwenspersoon voor volwassenen houdt van de door hem behandelde klachten 

een archief bij. Dit archief is voor niemand toegankelijk dan voor de door het bevoegd 

gezag aangewezen vertrouwenspersonen. 
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V. DE ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE 

 

ARTIKEL 18: ALGEMEEN  

1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de beschikbaarheid van een externe 

onafhankelijke klachtencommissie voor de behandeling van klachten betreffende 

machtsmisbruik en bejegening door zich aan te sluiten bij de Stichting KOMM, 

Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs. De 

klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke en onpartijdige leden, bijgestaan 

door een ambtelijk secretaris. 

 

2. Wanneer een klacht bij de Stichting KOMM wordt ingediend, overlegt de ambtelijk 

secretaris met de klager of de klacht in aanmerking komt voor bemiddeling (zie 

paragraaf VI) of zal worden behandeld door de klachtencommissie (zie deze 

paragraaf). 

 

3. Wanneer een klacht niet in aanmerking komt voor bemiddeling, stelt KOMM een 

onafhankelijke klachtencommissie samen voor de klachtbehandeling. 

 

4. De leden van de klachtencommissie en de ambtelijk secretaris dienen omzichtig om te 

gaan met de informatie die hen in de uitoefening van hun functie ter beschikking komt. 

Met betrekking tot de behandeling van een klacht en de uitspraak worden geen 

mededelingen gedaan aan anderen dan direct betrokkenen. 

 

5. Het bevoegd gezag stelt de klachtencommissie in de gelegenheid haar taken naar 

behoren te vervullen. 

 

ARTIKEL 19: TAKEN 

De klachtencommissie heeft tot taak: 

a. het onderzoeken van de ingediende klachten en het daaromtrent rapporteren en 

adviseren aan het bevoegd gezag; 

 

b. het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bevoegd gezag over een beleid inzake 

communicatie, preventie en bestrijding van machtsmisbruik in het onderwijs. 

 

ARTIKEL 20: BEVOEGDHEDEN 

De klachtencommissie beschikt over de volgende bevoegdheden: 

a. het recht om personeelsleden, leerlingen, het bevoegd gezag en andere betrokkenen 

van de (onderwijs)instelling te horen; 

 

b. het recht op raadplegen van deskundigen; 

 

c. het recht op toegang tot alle afdelingen van de (onderwijs)instelling; 

 

d. het recht op inzage in relevante documenten; 

 

e. het recht om het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent te 

voeren beleid en te treffen maatregelen inzake communicatie, preventie en bestrijding 

van machtsmisbruik; 

 

ARTIKEL 21: INDIENING VAN EEN KLACHT 

1. De klacht wordt uitsluitend schriftelijk ingediend door toezending aan het postadres 

van het secretariaat van de klachtencommissie. 

 

2. Van indiening krijgt de klager binnen 5 werkdagen schriftelijke bevestiging.  
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3. De klacht bevat ten minste: 

a) de dagtekening; 

b) naam en adres van de klager; 

c) leeftijd van de minderjarige klager of van de betrokken minderjarige op wie de 

klacht betrekking heeft; 

d) naam en adres van de (onderwijs)instelling; 

e) identiteit van de aangeklaagde; 

f) omschrijving van hetgeen waarop de klacht betrekking heeft, zo veel mogelijk met 

opgave van plaats en tijd; 

g) zo veel mogelijk de identiteit van getuigen; 

h) ondertekening door de klager en/of diens ouders. 

 

4. Wanneer een klacht niet geheel voldoet aan de bepalingen van lid 3 wordt de indiener 

door de ambtelijk secretaris daarop gewezen en in de gelegenheid gesteld dit verzuim 

binnen 10 werkdagen te herstellen. De klacht geldt pas op het moment van herstel als 

ingediend. 

 

5. De klachtencommissie meldt de klacht onverwijld aan het bevoegd gezag. 

 

6. Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen. 

 

7. Het bevoegd gezag deelt in beginsel de directeur van de betrokken 

(onderwijs)instelling mee dat er een klacht wordt onderzocht door de 

klachtencommissie. 

 

ARTIKEL 22: AANSTONDS NIET ONTVANKELIJK 

1. De voorzitter van de klachtencommissie kan een klacht aanstonds niet ontvankelijk 

verklaren wanneer deze kennelijk niet serieus is bedoeld of kennelijk buiten het bestek 

van deze regeling valt. De klacht valt buiten deze regeling als zij niet voldoet aan de 

definitie van een klacht zoals opgenomen in artikel 1 en/of als niet wordt voldaan aan 

de eisen in artikel 4 en/of als zij niet is ingediend conform de eisen die aan het indienen 

van een klacht worden gesteld in artikel 21. 

 

2. Deze beslissing wordt de klager en het bevoegd gezag binnen 10 werkdagen na het 

indienen van de klacht medegedeeld. Indien de aangeklaagde met de klacht is bekend 

gemaakt, wordt ook hij van de beslissing op de hoogte gesteld. 

 

3. De klager kan deze beslissing voorleggen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag 

kan de klachtencommissie verzoeken de klacht alsnog in behandeling te nemen. 

 

ARTIKEL 23: VOEGING 

Wanneer twee of meer klachten zijn ingediend tegen dezelfde aangeklaagde en betrekking 

hebben op hetzelfde feitencomplex, kan de voorzitter, met voorafgaande instemming van 

alle partijen, besluiten de klachten gevoegd te behandelen. 

 

ARTIKEL 24: ONDERZOEK 

1. Behoudens wanneer de klacht aanstonds niet ontvankelijk wordt verklaard of er sprake 

is van een dringende reden, vangt de klachtencommissie zo spoedig mogelijk aan met 

de behandeling van de klacht door het onderzoek naar de feitelijke toedracht en andere 

relevante omstandigheden te openen. Een justitieel onderzoek naar de gedragingen 

waarop de klacht betrekking heeft, kan een dringende reden zijn om de aanvang van 

de klachtbehandeling op te schorten. 

 

2. De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de 

klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen 
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inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor een hoorzitting. Indien hieraan kosten 

zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag vereist. 

 

3. De aangeklaagde wordt de inhoud van de klacht meegedeeld, door toezending van een 

kopie van het klaagschrift. 

De aangeklaagde kan binnen 10 werkdagen een verweerschrift aan de commissie 

toezenden. In dat geval wordt een kopie daarvan aan de klager ter beschikking gesteld. 

Bij gevoegde behandeling ontvangen alle partijen alle klachten en alle 

verweerschriften. 

 

4. De klachtencommissie houdt tenminste één hoorzitting in voltallige samenstelling. De 

klager en de aangeklaagde worden daarvoor tijdig uitgenodigd. Zij worden op voet van 

gelijkheid behandeld en de commissie biedt ieder van hen de gelegenheid voor zijn 

standpunt op te komen. 

De commissie kan, al dan niet op verzoek van de klager en/of de aangeklaagde, 

getuigen en betrokkenen horen, alsmede de plaatselijke situatie in ogenschouw 

nemen. De commissie kan de overlegging van bepaalde bescheiden bevelen. Beide 

partijen worden bekend gemaakt met de inhoud van alle bescheiden of overige 

bewijsmiddelen welke de commissie aan haar beslissing ten grondslag legt. De 

aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld als laatste te reageren op alles wat de 

commissie ter kennis is gekomen. 

 

5. Voor de aanvang van de klachtbehandeling dan wel bij de aanvang van de zitting kan 

op verzoek van de klager of de aangeklaagde een lid van de klachtencommissie worden 

gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig 

oordeel door het desbetreffende lid zouden kunnen bemoeilijken. 

Op grond van feiten of omstandigheden zoals hierboven bedoeld, kan een commissielid 

verzoeken zich te mogen verschonen. 

Over de wraking of de verschoning wordt zo spoedig mogelijk beslist door de andere 

leden van de klachtencommissie. Bij staking van stemmen wordt de wraking of de 

verschoning geacht te zijn toegewezen. 

 

6. Klager en aangeklaagde worden in beginsel in elkaars aanwezigheid gehoord. Wanneer 

het belang van het onderzoek of van een te horen persoon dat naar het oordeel van 

de klachtencommissie met zich meebrengt of wanneer deze persoon (of diens ouders) 

dat nadrukkelijk wenst (wensen), kan de betrokkene in afwezigheid van de wederpartij 

c.q. de klager en/of de aangeklaagde worden gehoord. Na het einde van het verhoor 

wordt de zakelijke inhoud daarvan medegedeeld aan degenen die afwezig zijn geweest. 

 

7. Een ieder die onder werking van deze regeling valt en door de klachtencommissie voor 

verhoor wordt opgeroepen, is verplicht voor de commissie te verschijnen en de 

gevraagde informatie te verschaffen. 

 

8. Van elke hoorzitting wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Het verslag bevat 

de namen en de functies van de aanwezigen en (ten minste) een zakelijke weergave 

van het voorgevallene. Klager en aangeklaagde kunnen verzoeken daarin bepaalde 

met name genoemde voorvallen of uitspraken op te nemen. 

 

9. Op diens verzoek wordt aan de klager en/of aangeklaagde een zakelijke weergave van 

het verslag verstrekt. 

 

10. De klachtencommissie kan het verhoor van één of meer met name genoemde personen 

opdragen aan één of meer van haar leden. Wanneer het verhoor op deze wijze 

geschiedt wordt ofwel een audio- of videoregistratie gemaakt ofwel een apart verslag 

van de afgelegde verklaring gemaakt. 

Wanneer een audio- of videoregistratie wordt gemaakt, wordt deze registratie aan de 
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klager en/of aangeklaagde voorgespeeld ofwel wordt hen zakelijk verslag van de 

inhoud gedaan. In beide gevallen kan worden volstaan met die gedeelten van het 

verhoor die naar het oordeel van de commissie voor het onderzoek relevant zijn. 

 

11. Met betrekking tot het aparte verslag van de afgelegde verklaring geldt het volgende: 

a) Wanneer de gehoorde 12 jaren of ouder is, wordt de verklaring ter ondertekening 

voor gezien aan de betrokkene voorgelegd. Indien deze niet tot ondertekening 

bereid is, wordt hij in de gelegenheid gesteld zijn schriftelijk commentaar aan het 

verslag toe te voegen. 

b) Wanneer bij het aparte verhoor van een minderjarige leerling de ouders aanwezig 

zijn geweest, wordt het daarvan opgemaakte verslag aan de ouders ter onderteke-

ning  voor gezien voorgelegd. Indien deze niet tot ondertekening bereid zijn, 

worden zij in de gelegenheid gesteld hun schriftelijk commentaar aan het verslag 

toe te voegen. 

c) De klager en de aangeklaagde ontvangen ieder een afschrift van de verslagen van 

het aparte verhoor door een commissielid. 

 

ARTIKEL 25: INTREKKING KLACHT 

1. De klager kan tijdens de procedure op ieder moment de klacht intrekken door dit 

schriftelijk aan de klachtencommissie mede te delen. Tijdens een hoorzitting kan deze 

mededeling ook mondeling worden gedaan. In dat geval wordt daarvan terstond een 

verslag gemaakt dat door de klager wordt ondertekend. 

 

2. De aangeklaagde wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van het intrekken van de 

klacht. 

 

3. Het bevoegd gezag wordt van het intrekken van de klacht op de hoogte gesteld. De 

klachtencommissie stelt het bevoegd gezag in het bezit van de bewijsstukken die zij 

onder haar berusting heeft, inclusief het door de ambtelijk secretaris opgemaakte 

verslag, tenzij naar het oordeel van de commissie bijzondere omstandigheden zich 

daartegen verzetten. 

 

4. De klachtencommissie besluit of de door de klager ingetrokken klacht als anonieme 

klacht in behandeling wordt genomen, met inachtneming van wat is gesteld in artikel 

4 vierde lid. 

 

ARTIKEL 26: OPSCHORTING KLACHTBEHANDELING  

1. Tijdens de klachtbehandeling kan de klachtencommissie de klager en aangeklaagde 

wijzen op de mogelijkheid om de klachtbehandeling op te schorten ten gunste van een 

bemiddelingspoging. 

 

2. Op verzoek van de klager en aangeklaagde gezamenlijk kan de klachtbehandeling 

worden opgeschort ten behoeve van een bemiddelingspoging. 

 

3. De mediator kan geen deel uitmaken van de klachtencommissie die de onderhavige 

klacht behandelt. 

 

4. Indien de bemiddeling mislukt, wordt de klachtbehandeling hervat. 

 

ARTIKEL 27: BIJSTAND 

1. De klager kan zich laten bijstaan door de vertrouwenspersoon of door een zelfgekozen 

raadsman of raadsvrouw. 

 

2. De aangeklaagde kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of door een 

zelfgekozen raadsman of raadsvrouw.  

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Klachtenregeling Xpect Primair       september 2017  

 

25 

   

3. De mogelijke kosten van deze bijstand komen voor rekening van degene die zich laat 

bijstaan, tenzij anders is overeengekomen met het bevoegd gezag. 

 

ARTIKEL 28: BESLOTENHEID 

1. Alle zittingen, zowel ten tijde van het onderzoek als ter gelegenheid van de beraadsla-

ging over de klacht door de klachtencommissie, zijn besloten. 

 

2. De klachtencommissie kan toestaan, met instemming van alle partijen, dat het 

bevoegd gezag als toehoorder aanwezig is tijdens de mondelinge behandeling. 

 

ARTIKEL 29: BERAADSLAGING 

1. Tijdens de beraadslaging over de klacht door de klachtencommissie worden geen 

personen gehoord. 

 

2. Is de commissie van mening dat haar onvoldoende gegevens ter beschikking staan om 

tot een oordeel te komen, dan kan zij tot hervatting van het onderzoek besluiten. 

 

3. De commissie kan bij de beraadslaging informatie en advies inwinnen bij andere 

deskundigen. 

 

4. De commissie kan tijdens haar klachtbehandeling het ernstige vermoeden krijgen van 

meer gevallen van machtsmisbruik dan de ingediende klacht(en). De commissie 

onderzoekt dan niet zelf of er sprake is van meer gevallen, maar adviseert het bevoegd 

gezag daarvoor een onafhankelijke deskundige in te schakelen. 

 

5. Is de commissie van mening dat haar voldoende gegevens ter beschikking staan, dan 

komt zij tot een oordeel over de klacht. De commissie streeft bij het bepalen van haar 

standpunt naar unanimiteit. 

 

ARTIKEL 30: UITSPRAAKTERMIJN 

1. De klachtencommissie komt binnen drie maanden na indiening van de klacht tot een 

uitspraak. Voor de berekening van de termijn worden schoolvakantiedagen en/of de 

periode dat een klachtbehandeling is opgeschort, niet meegerekend.  

 

2. Zij kan de uitspraaktermijn verlengen al naar gelang de ernst van de zaak of wanneer 

de omstandigheden een eerdere uitspraak in de weg staan. Deze verlenging meldt de 

klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het 

bevoegd gezag. Hierbij wordt aangegeven met welke termijn de uitspraaktermijn 

wordt verlengd. 

 

ARTIKEL 31: UITSPRAAK 

1. De klachtencommissie verklaart de klacht in haar uitspraak: 

a) niet ontvankelijk, dan wel 

b) ongegrond, dan wel 

c) gegrond, dan wel 

d) voor wat betreft de feitelijke grondslag niet vaststelbaar. 

 

2. De uitspraak houdt de gronden in, waarop zij berust. 

 

3. De uitspraak kan vergezeld gaan van een advies aan het bevoegd gezag. Dit advies 

kan maatregelen bevatten op het rechtspositionele, justitiële en/of 

schoolorganisatorische vlak. Bij een ongegrond verklaring kunnen aanbevelingen ter 

rehabilitatie worden gedaan. 

 

ARTIKEL 32: BEKENDMAKING 

1. De klachtencommissie brengt haar uitspraak, vergezeld van de verslaggeving van de 
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zitting(en), ter kennis van de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag. 

 

2. De klachtencommissie stelt desgevraagd het bevoegd gezag in het bezit van de bewijs-

stukken die zij onder haar berusting heeft. De klachtencommissie kan hiervan afwijken 

indien bijzondere belangen dat vereisen. 

 

ARTIKEL 33: BESLISSING BEVOEGD GEZAG 

1. Het bevoegd gezag maakt zijn beslissing en de motivering ervan schriftelijk bekend 

aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie, binnen 20 werkdagen na 

ontvangst van het advies van de klachtencommissie. 

 

2. Indien het bevoegd gezag niet besluit overeenkomstig het advies van de klachten-

commissie, wordt dit schriftelijk gemotiveerd en eveneens bekend gemaakt aan de 

klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie. 

 

3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen 

dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of 

schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing. 

 

ARTIKEL 34: ARCHIEF 

De ambtelijk secretaris van de klachtencommissie houdt van de door de klachten-

commissie behandelde klachten een archief bij. Dit archief is alleen voor de klachten-

commissie toegankelijk. 

 

 
VI. BEMIDDELING 

 

ARTIKEL 35: BEMIDDELING 

1. Indien klager en aangeklaagde voorafgaande aan of tijdens de behandeling van een 

klacht gezamenlijk kiezen voor bemiddeling, wordt bij de Stichting KOMM gevraagd 

om een mediator. 

 

2. De mediator ondersteunt de partijen bij het zelf vinden van een oplossing voor het 

geschil. De bemiddeling geschiedt bij voorkeur door gezamenlijke gesprekken. De 

mediator kan desgewenst afzonderlijke gesprekken voorstellen. 

 

3. De partijen en de mediator nemen jegens elkaar de inspanningsverplichting op zich 

het geschil op te lossen door bemiddeling. Zij verbinden zich om zich te onthouden van 

acties of gedragingen die de bemiddeling bemoeilijken of belemmeren. Zij verbinden 

zich bovendien om te luisteren naar elkaars argumenten en te zoeken naar 

oplossingen. 

 

4. De bemiddeling geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der partijen en de 

mediator vrij om de bemiddeling op elk gewenst moment te beëindigen. 

  

5. De bemiddeling start op basis van een bemiddelingsovereenkomst die door de 

conflicterende partijen en de mediator wordt ondertekend. 

 

ARTIKEL 36: GEHEIMHOUDING 

1. De mediator betrekt geen derden bij de bemiddeling en verstrekt geen informatie aan 

derden over de bemiddeling, tenzij de partijen daarvoor toestemming geven. Deze 

geheimhouding geldt ook naar het bevoegd gezag en de klachtencommissie. 

 

2. De partijen verplichten zich om aan derden geen mededelingen te doen over het 

verloop van de bemiddeling, door hen verstrekte informatie, de door de partijen 

ingenomen standpunten en gedane voorstellen, tenzij in de bemiddeling anders wordt 
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overeengekomen. 

  

3. Alle bemiddelingsgesprekken zijn besloten. Derden kunnen alleen op uitnodiging van 

beide partijen en de mediator aanwezig zijn. 

 

ARTIKEL 37: UITKOMST 

1. De uitkomst van een bemiddeling wordt vastgelegd in een bemiddelingsverslag en ter 

goedkeuring ondertekend door de beide partijen en de mediator. 

 

2. Het bemiddelingsverslag is beschikbaar voor de beide partijen en wordt tevens bekend 

gemaakt aan het bevoegd gezag. 

 

VII. SLOTBEPALINGEN 

 

ARTIKEL 38: TOELICHTING 

De bijgevoegde 'Toelichting bij de klachtenregeling van de Stichting KOMM’ maakt deel uit 

van deze regeling. 

 

ARTIKEL 39: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

In geval van omstandigheden waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd 

gezag, met dien verstande dat de externe vertrouwenspersoon respectievelijk de 

voorzitter van de klachtencommissie beslist ten aanzien van kwesties met betrekking tot 

de voor hen te volgen procedures. 

 

ARTIKEL 40: AANHALEN VAN DE REGELING 

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Klachtenregeling van de Stichting KOMM, 

Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs, versie 2010, van 

toepassing zijnde op Stichting Xpect Primair. 

 

ARTIKEL 41: INWERKINGTREDING 

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van de Stichting KOMM in september 2009 

en treedt in werking op 1 januari 2010. 
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