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LAURENTIUS
stichting voor katholiek primair onderwijs

Klachtenregel ¡ng Laurenti us Stichti ng

1. AANHEF
Het bevoegd gezag van de Laurentius Stichting voor katholiek primair ondenruijs, gelet op de bepalingen van de Wet
op het Primair Ondenruijs, gehoord de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; stelt de volgende
klachtenregeling vast.

2. BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1

1. ln deze regeling wordt verstaan onder:
a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet

Ondenruijs;

b. klachtencommissie: commissie als bedoeld in artikel 14 van de Wet op het Primair Ondenruijs en artikel
24b van de Wet op het Voortgezet Ondenvijs;

c. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/vezorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het
personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden
verricht voor de school of het bevoegd gezag, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend;

d. klacht: gedraging(en) en beslissing(en) dan wel het nalaten van een gedraging(en) en het niet nemen van

een beslissing(en) van de aangeklaagde, waarmee de klager het oneens is;

e. contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2;

f. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3;
g. aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-) leerling, (een lid van)

het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden
verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap,
b.v. een stagiair, tegen wie een klacht is ingediend;

i. bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Laurentius Stichting
j. College van Bestuur: het bevoegd gezag van de scholen van de Laurentius Stichting
k. vertrouwensinspecteur: de inspecteur die via het centrale meldpunt vertrouwensinspecteurs door het

bevoegd gezag geraadpleegd moet worden bij een redelijk vermoeden van een strafbare vorm van

seksuele intimidatie en seksueel misbruik (artikel 6 Wet op het Onderwijstoezicht)
l. Landelijke Klachtencommissie: de Laurentius Stichting is voor behandeling van klachten aangesloten bij

de:

Geschillencommissies voor het Bijzonder Ondenrurls

Afdeling Landelijke Klachtencommissie katholiek onderwijs
t.a.v. mw. mr. A. Cluitmans-Souren, algemeen secretaris,
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070-3925508
Email: info@qeschillencies-klachtencies.nl

Website: www.qcbo.nl

Paragraaf 1

De contactpersoon

Artikel 2 Aanwijzing en taak contactpersoon
1. Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de klager verwijst. lndien een school meerdere

locaties heeft, is er op elke locatie tenminste één contactpersoon. Omdat de contactpersoon in deeltijd
werkzaam kan zijn, is het raadzaam twee contactpersonen per school te hebben. Gelet op de mogelijke aard
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van de klachten heeft de aanwijzing van een man en een vrouw de voorkeur. Ook is het aan te bevelen dat de

contactpersonen uit zowel de team- als de oudergeleding afkomstig zijn.
2. De contactpersoon wordt door de directie van de school, na raadpleging van de MR, aangewezen.
3. De taak van de contactpersoon is gelegen in het

o eerste aanspreekpunt zijn bij klachten. Hij hoort de klacht aan, maar neemt die niet in behandeling; hij

venruijst de klager naar de vertrouwenspersoon, dan wel naar de juiste personen of instanties;
. in kennis stellen van ouders/vezorgers van een leerling die klaagt of aangeklaagd wordt, tenzij het

belang van de leerling zich daartegen vezet; bij deze belangenafrrueging kan de contactpersoon een
derde raadplegen, b.v. een vertrouwensarts;

. in geval van seksuele intimidatie een melding doen bij de vertrouwensinspecteur en de politie; de
contactpersoon is verplicht de schoolleiding en het bevoegd gezag hiervan op de hoogte te stellen;

. zorgdragen voor bekendheid bij leerlingen, ouders en personeel van het bestaan van de
vertrouwenspersoon, de klachtenregeling en de vertrouwensinspecteur.

4. De contactpersoon is verplicht tot geheimhouding.

Paragraaf 2

De vertrouwenspersoon

Artikel 3 Aanwijzing en taken vertrouwenspersoon
1. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij

klachten. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, d.w.z. dat hij geen binding heeft met de Laurentius Stichting.

2. Het bevoegd gezag benoemt na overleg met de GMR de vertrouwenspersoon; schorst en ontslaat de

vertrouwenspersoon.

3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De

vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het formeel indienen van de klacht. Hij

begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van

aangifte bij politie of justitie.

4. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere

instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.

5. lndien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter
kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.

6. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De

vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze
plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

7. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden.

Daarbij kan de vertrouwenspersoon aanbevelingen doen met betrekking tot de klachtenregeling.

Paragraaf 3

De landelijke klachtencommissie

Artikel 4 lnstelling en taken landelijke klachtencommissie
1. Er is een landelijke klachtencommissie voor alle scholen, die de klacht ondezoekt en het bevoegd gezag

hierover adviseert.

2. Het bevoegd gezag is, na hierover instemming te hebben verkregen van de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad, aangesloten bij de door de Vereniging Katholiek Onderwijs opgerichte Landelijke

Klachtencommissie voor het katholiek onderuvijs, Postbus 82324,2508 EH Den Haag, telefoon 070 - 3925508,

telefax 070 - 3020836, algemeen secretaris is mw. mr. A. Cluitmans-Souren. Mailadres: info@qeschillencies-

klachtencies.nl.

3. De landelijke klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:

a. (on)gegrondheid van de klacht;

b. het nemen van maatregelen;
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
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Paragraal 4
De procedure bij de landelíjke klachtencommíssie

Artikel 5lndienen van een klacht
1. De klager dient de klacht in bij:

a. het bevoegd gezag en/of
b. de landelijkeklachtencommissie.

2. lndien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, venruijst het bevoegd gezag de klager naar de
vertrouwenspersoon of de landelijke klachtencommissie, tenzij toepassing wordt gegeven aan het derde lid.

3. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige
wijze kan worden afgehandeld. Tot terugveruvijzing naar de directie van de school kan worden besloten. Het
bevoegd gezag meldt een dergelijke aftrandeling op vezoek van de klager aan de klachtencommissie.

4. lndien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, venivijst de ontvanger
de klager aanstonds door naar de landelijke klachtencommissie of naar het bevoegd gezag. De ontvanger is tot
geheimhouding verplicht.

5. Het bevoegd gezag kan een voorlopige vooziening treffen.
6. Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen tenzij het bevoegd gezag of de landelijke

klachtencommissie anders beslist.

Artikel 6 Intrekken van de klacht
lndien de klager tijdens de procedure bij de landelijke klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de
klachtencommissie dit aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directie van de betrokken school mee

Artikel 7 Inhoud van de klacht
1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon de klager hierbij

ondersteunen. Klachten kunnen betrekking hebben op grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik,
(seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Klachten kunnen ook betrekking
hebben op het toepassen van strafmaatregelen, bevordering van leerlingen, advisering en begeleiding van
leerlingen of de inrichting van de school- of klassenorganisatie.

2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als bedoeld in artikel 5, eerste lid een
verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt.

3. De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de naam en het adres van de aangeklaagde;
c. een omschrijving van de klacht;
d. dagtekening en ondertekening.

4. lndien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim
binnen twee weken te herstellen. ls ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het derde lid, dan kan de
klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

5. lndien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde, het bevoegd gezag

en de directie van de betrokken school gemeld.

Artikel 8 Vooronderzoek
De landelijke klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd
alle gewenste inlichtingen in te winnen. Z\kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor
de hoorzitting. lndien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag vereist.

Artikel9 Hoorzitting
1. De voozitter van de landelijke klachtencommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en

de aangeklaagde tijdens een niet openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord.
De hoozitting vindt plaats binnen vier weken tot acht weken na ontvangst van de klacht.

2. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de landelijke
klachtencommissie anders bepaalt.
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3. De landelijke klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de aangeklaagde, dat de

vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is.

4. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken

van het recht te worden gehoord.

5. Van de hoozitting wordt een verslag gemaakt.

Het verslag bevat:
a. de namen en de functie van de aanwezigen;

b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.

6. Het verslag wordt ondertekend door de voozitter en de secretaris.

Artikel l0 Advies
1. De landelijke klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.
2. De landelijke klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag binnen vier

weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Deze

verlenging meldt de landelijke klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het

bevoegd gezag.

3. De landelijke klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn

van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde en de directeur van de

betrokken school.
4. De landelijke klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het bevoegd

gezag te treffen maatregelen.

Artikel 11. Reglement Landelijke Klachtencommissíe.
De landelijke klachtencommissie hanteert een eigen reglement. Dit is te vinden op
www.qeschi llencommissiesbijzonderondenryijs. nl

Paragraaf 4 is een korte samenvatting van de werkwijze van de landelijke klachtencommissie.

Paragraaf 5
Besluitvorming door het bevoegd gezag

Artikel 12 Beslissing op advies
1. Binnen vierweken na ontvangst van het advies van de landelijke klachtencommissie deelt het bevoegd gezag

aan de klager, de aangeklaagde, de directie van de betrokken school en de klachtencommissie schriftelijk
gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat

oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de landelijke

klachtencommissie en het verslag van de hoozitting, lenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd gezag met

redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de landelijke 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 ven¡veren tegen de door het

bevoegd gezag voorgenomen beslissing.

3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 1 3 Openbaarheid
lnformatie over deze regeling wordt opgenomen in de schoolgids. Deze informatie bevat o.a. de namen van de

contactpersonen van de school, de namen van de vertrouwenspersonen en de wijze waarop deze benaderd kunnen

worden alsmede een venrijzing naar de klachtenregeling zelf en een venruijzing naar de Landelijke

Klachtencommissie voor het katholiek ondenrijs.
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Artikel 14 Evaluatíe
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de contactpersoon, de
vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geëvalueerd.

Artikel 15 Wijziging van het reglement
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de
vertrouwenspersoon, met inachtneming van de vigerende bepalingen. De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 16 Overige bepalingen
1. ln gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag

2. De toelichting maakt deel uit van de regeling.

3. Deze regeling kan worden aangehaald als'Klachtenregeling Laurentius Stichting'
4. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 augustus 2012.

4. VASTSTELLING

Vaststelling Klachtenregeling Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Ondenruijs

Vastgesteld te Delftop 30 oktober2012 Voor akkoord 18 september 2012

Namens College van Bestuur Laurentius Stichting Namens Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad

mw. drs. J. M. Reijman, voorzitter S. van Ekeren, voorzitter
S. Hoekstra, secretaris

Deze regeling is door het College van Bestuur vastgesteld op en treedt in de plaats van de regeling als

vastgesteld op 1 1 januari 2005 en daarvoor op 8 december 1998.
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ALGEMENE TOELICHTING

Volgens de ondenvijswetgeving (Wet Primair Onderwijs Artikel 14 en Wet Voortgezet Onderwijs Artikel 24b
Klachtenregeling (bijlage 1)) moeten ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en
beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Naast ouders en leerlingen kan
eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen.
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het ondenruijs. Door de
klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen
ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

De onderhavige klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders,
leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. lndien dat echter, gelet op de aard
van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een
beroep doen op deze klachtenregeling. Voor wat de aard van de klachten betreft waarvoor deze regeling is bedoeld,
wordt veruvezen naar de artikel 1, onder d en artikel 7, eerste lid.

Voorts dienen klachten waarvoor een aparte regeling en procedure-mogelijkheid bij een commissie reeds bestaat,
langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden ingediend bij de commissie van beroep bij
examens, niet via de klachtenregeling ondenivijs worden ingediend. Hetzelfde geldt voor een klacht die via een
geschillencommissie medezeggenschap kan worden ingediend.

De Laurentius Stichting heeft gekozen voor aansluiting bij de landelijke klachtencommissie voor het katholiek
onderuuijs, waarmee een deskundige en zorgvuldige behandeling van klachten wordt gegarandeerd.

De wetgever kent rond de totstandkoming, vaststelling en wijziging van de klachtenregeling aan de GMR
instemmingsrecht toe.

ln de regeling zijn maximumtermijnen opgenomen. Het spreekt voor zich dat eenieder erbij gebaat is dat een klacht
zo zorgvuldig mogelijk, maar ook zo snel mogelijk, wordt afgehandeld.

Meldplicht en aangifteplicht
Op grond van artikel 4a van de Wet op het Primair Ondenvijs en artikel 3 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs
(bijlage 2) zijn personeelsleden verplicht het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren als zij - op welke manier dan
ook - informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf (zoals ontucht, aanranding, verkrachting) gepleegd door een
medewerker van een ondena/jsinstelling jegens een minderjarige leerling. Meldt een personeelslid dergelijke
informatie niet, dan kan hij worden aangesproken op het vezaken van zijn plicht als werknemer. Het bevoegd gezag
is verplicht - op grond van artikel 6 van de Wet op het Ondenruijstoezicht (bijlage 3) - onmiddellijk met de
vertrouwensinspecteur in overleg te treden. Dit overleg heeft tot doel een antwoord te vinden op de vraag of er een
redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. ls dat het geval dan doet het bevoegd gezag aangifte bij politie en
justitie. Vooraf stelt het bevoegd gezag de aangeklaagde en de ouders van de klager op de hoogte. Wanneer uit het
overleg blijkt, dat er geen vermoeden van strafbare feiten is, maar de klager wel een klacht wil indienen, dan is de
onderhavige klachtenregeling van toepassing.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2
De contactpersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat deze persoon het
vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. Hij is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend
verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. De contactpersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak
niet worden benadeeld. De contactpersoon gaat in eerste instantie na of de klager getracht heeft de problemen met
de aangeklaagde op te lossen, dan wel de directie van de school heeft benaderd. Als dat niet het geval is, kan eerst
voor die weg worden gekozen.
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Artikel 3

Het verdient aanbeveling een onafhankelijke vertrouwenspersoon te benoemen. De vertrouwenspersoon dient zicht

te hebben op het ondenruijs en de participanten hierin en dient kundig te zijn op het terrein van opvang en venivijzing.

De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat hij het vertrouwen

geniet van alle bij de school betrokken partijen. De vertrouwenspersoon bezil vaardigheden om

begeleidingsgesprekken te leiden.

De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd

gezag. De vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet worden benadeeld.

De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de problemen met de

aangeklaagde of met de directeur van de betrokken school op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor die

weg worden gekozen.

De vertrouwenspersoon kan een klager in ovenleging geven, gelet op de emst van de zaak, geen klacht in te
dienen, de klacht in te dienen bij de klachtencommissie, de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag, dan wel

aangifte te doen bij politieijustitie.

Begeleiding van de klager houdt ook in dat de vertrouwenspersoon nagaat of het indienen van de klacht niet leidt tot
repercussies voor de klager. Tot slot vergewist hij zich ervan dat de aanleiding tot de klacht daadwerkelijk is

weggenomen. lndien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem bij het indienen van een klacht bij de

klachtencommissie of bij het bevoegd gezag en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of
justitie.

lndien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van de klager, de ouders/verzorgers hiervan

door de vertrouwenspersoon in kennis gesteld, tenzij naar het oordeel van de vertrouwenspersoon het belang van de

minderjarige zich daartegen verzet.

De plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de landelijke klachtencommissie, het bevoegd gezag, en

politie/justitie.

Artikel5
De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het bevoegd gezag of bij de landelijke klachtencommissie indient. Een klacht
kan niet bij de vertrouwenspersoon worden ingediend. Niet altijd zal de klacht bij de landelijke klachtencommissie

worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van de klager sprake is van een minder ernstige klacht. Dit

neemt niet weg dat de klager in dit laatste geval het recht heeft alsnog zijn klacht in te dienen bij de landelijke klach-

tencommissie, als hij daartoe aanleiding ziet. Anderzijds dient ervoor gewaakt te worden dat de positie van de

aangeklaagde in het gedrang komt doordat de landelijke klachtencommissie niet wordt ingeschakeld. ln

gecompliceerde situaties of als het bevoegd gezag ingrijpende maatregelen overweegt, is het gewenst eerst advies

van de landelijke klachtencommissie te vragen. Ook bij gerede twijfel of indien er sprake is van een ernstige klacht,

verdient het aanbeveling eerst advies te vragen aan de landelijke klachtencommissie. Daardoor wordt bereikt dat
uiterste zorgvuldigheid wordt betracht en wordt vermeden de indruk te wekken dat de klacht'binnenskamers'wordt
afgedaan.

lndien de klager dit wenst, dient het bevoegd gezag aan de landelijke klachtencommissie te melden dat hij een klacht

zelf heeft afgehandeld.

Het bevoegd gezag kan desgewenst een voorlopige voorziening treffen. Hierbij valt te denken aan het schorsen van

ondenivijspersoneel, het schorsen van leerlingen of het bepalen dat de aangeklaagde geen contact mag hebben met

de klager. Het bevoegd gezag moet dan tevens bepalen tot wanneer de voorlopige vooziening van kracht blijft.

Meestal is dit tot het moment dat het bevoegd gezag heeft beslist over de klacht.

De landelijke klachtencommissie kan, in het belang van het onderzoek en/of in het belang van de positie van de

klager, naar de aangeklaagde de klacht sturen, waarin het adres van de klager ontbreekt. Dit gegeven is immers niet

van direct belang voor de aangeklaagde. ln dat geval wordt volstaan met de schriftelijke mededeling: 'adresgegevens
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bij de commissie bekend'. De commissie dient dan wel over deze gegevens te beschikken

De klager en de aangeklaagde hebben het recht zich op elk gewenst moment in de procedure te laten bijstaan door

een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen.

Artikel6
Als de klager de klacht intrekt, kan de landelijke klachtencommissie besluiten of de procedure al dan niet wordt

voortgezet. Van dit besluit worden de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk in kennis

gesteld.

lndien er aanwijzingen zijn dat de klager onder druk de klacht heeft ingetrokken, ligt voortzetting van de procedure

voor de hand. De commissie brengt in dat geval een ongevraagd advies uit aan het bevoegd gezag.

ArtikelS
Personeelsleden in dienst van het bevoegd gezag zijn verplicht de door de landelijke klachtencommissie gevraagde

informatie te verstrekken en omtrent verzoek en informatieverstrekking geheimhouding in acht te nemen. Deze

verplichtingen gelden ook voor het bevoegd gezag.

Het kan voor het ondezoek nodig zijn dat getuigen of deskundigen door de commissie worden gehoord. De vraag

die zich dan voordoet, is hoe de commissie dient om te gaan met de verkregen informatie naar de klager en de

aangeklaagde. De landelijke klachtencommissie bepaalt welke informatie in de rapportage aan het bevoegd gezag

wordt opgenomen.

Ten aanzien van de geheimhouding geldt dat ook aan betrokken ouders en leerlingen vooraf gevraagd moet worden

zich te verbinden om deze geheimhouding in acht te nemen.

Artikel9
De landelijke klachtencommissie kan bepalen dat de klager en de aangeklaagde in elkaars aanwezigheid worden

gehoord. Als een van beide partijen dit niet wenst, worden de klager en de aangeklaagde apart gehoord.

Artikel 13

Het bevoegd gezag stelt de klager en de aangeklaagde op de hoogte van het advies van de landelijke

klachtencommissie, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag, al dan niet op aangeven van de landelijke

klachtencommissie, zwaaruvegende belangen zich daartegen verzetten. Het bevoegd gezag zendt de klager en de

aangeklaagde een afschrift van het gehele advies. Delen van het advies kunnen bij uitzondering worden weggelaten,

indien dit wordt gemotiveerd.

Bijvoorbeeld: een leerling heeft een klacht ingediend over seksuele intimidatie. De landelijke klachtencommissie

hoort via deskundigen dat er zich ook iets dergelijks in het privéleven van de aangeklaagde heeft afgespeeld.

Dergelijke informatie is niet van belang voor de klager. Uit privacyoverwegingen kan besloten worden de betreffende

passage uit het advies niet aan de klager kenbaar te maken.

Schoolbesturen zijn verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het vermoeden bestaat dat een

personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met een minderjarige leerling. Als uit het overleg

met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is het bevoegd

gezag verplicht daarvan aangifte te doen bij politie/justitie.

Wanneer er sprake is van een strafbaar feit wordt met nadruk ontraden de uitkomst van het strafproces af te
wachten, alvorens door het bevoegd gezag maatregelen jegens de aangeklaagde worden genomen. Het bevoegd

gezag heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Bijlagen:
1. Wettekst WPO artikel 14 en WVO artikel 24b Klachtenregeling.

2. Wettekst WPO artikel 4a en WVO artikel 3 Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven.

3. Wettekst WOT artikel 6 Vertrouwensinspecteurs
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BIJLAGE 1

WET PRIMAIR ONDERWIJS

Artikel 14. Klachtenregeling

Klachtenregeling Laurentius Stichting 121030

Ingangsdatum 1 augustus 2012

1. Ouders dan wel vezorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie, bedoeld in
het tweede lid, onderdeel a, een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het
bevoegd gezag, personeel of de permanente commissie leerlingenzorg, waaronder discriminatie,
dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag,
het personeel of de permanente commissie leerlingenzorg.

2. Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. Deze regeling vermeldt
in ieder geval:

a. de instelling van een klachtencommissie, die klachten behandelt,

b. de wijze waarop de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht,

c. de termijn waarbinnen de klager een klacht kan indienen en

d. de termijn waarbinnen mededeling plaatsvindt van het oordeel, bedoeld in het
zesde lid, en hoe bij noodzakelijke afwijking van deze termijn wordt gehandeld.

3. Deze regeling strekt ter vervanging van klachtenregelingen op grond van andere voorschriften
dan dit artikel en strekt niet ter vervanging van een andere voorziening die op grond van een
wettelijke regeling, niet zijnde een klachtenregeling, voor de klager openstaat of heeft
opengestaan.

4. Deze regeling

a. vooziet erin dat de klachten worden behandeld door een klachtencommissie
die bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die geen deel
uitmaakt van het bevoegd gezag en niet werkzaam is voor of bij het bevoegd
gezag en

b. waarborgt dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen
door een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft.

5. De klager en degene over wie is geklaagd dan wel de instantie waarover is geklaagd krijgen de
gelegenheid:

a. hun zienswijze mondeling of schriftelijk toe te lichten en

b. zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan.

6. De klachtencommissie vormt zich een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit
oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager, degene over wie
is geklaagd dan wel de instantie waarover is geklaagd en het bevoegd gezag.

7. Het bevoegd gezag deelt de klager en de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid,
onderdeel a, binnen 4 weken na ontvangst van het in het zesde lid bedoelde oordeel van de
klachtencommissie schriftelijk mede of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en
of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. Bij añruijking van de in
de eerste volzin bedoelde termijn, doet het bevoegd gezag daarvan met redenen omkleed
mededeling aan de klager en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen
het bevoegd gezagzijn standpunt bekend zal maken.

8. Degene die betrokken is bij de uituoering van dit artikel en daarbij de beschikking krijgt over
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden, is
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot
mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

9. Gegevens die betrekking hebben op een klacht worden bewaard op een plaats die uitsluitend
toegankelijk is voor de leden van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.
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WET VOORTGEZET ONDERWIJS

Artikel 24b. Klachtenregeling
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1. Ouders, voogden, verzorgers dan wel leerlingen, en personeelsleden kunnen bij de
klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, een klacht indienen over gedragingen
en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het
nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het
personeel.

2. Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. Deze regeling vermeldt
in ieder geval:

a. de instelling van een klachtencommissie, die klachten behandelt,

b. de wijze waarop de klachtencommissie haarwerkzaamheden verricht,

c. de termijn waarbinnen de klager een klacht kan indienen en

d. de termijn waarbinnen mededeling plaatsvindt van het oordeel, bedoeld in het
zesde lid, en hoe bij noodzakelijke afrruijking van deze termijn wordt gehandeld.

3. Deze regeling strekt ter vervanging van klachtenregelingen op grond van andere voorschriften
dan dit artikel en strekt niet ter vervanging van een andere voorziening die op grond van een
wettelijke regeling, niet zijnde een klachtenregeling, voor de klager openstaat of heeft
opengestaan.

4. Deze regeling

a. voorziet erin dat de klachten worden behandeld door een klachtencommissie
die bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die geen deel
uitmaakt van het bevoegd gezag en niet werkzaam is voor of bij het bevoegd
gezag, en

b. waarborgt dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen
door een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft.

5. De klager en degene over wie is geklaagd krijgen de gelegenheid:

a. hun zienswijze mondeling of schriftelijk toe te lichten en

b. zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan.

6. De klachtencommissie vormt zich een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit
oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager, degene over wie
is geklaagd en het bevoegd gezag.

7. Het bevoegd gezag deelt de klager en de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid,
onderdeel a, binnen 4 weken na ontvangst van het in het zesde lid bedoelde oordeel van de
klachtencommissie schriftelijk mede of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en
of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. Bij afrrijking van de in
de eerste volzin bedoelde termijn, doet het bevoegd gezag daarvan met redenen omkleed
mededeling aan de klager en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen
het bevoegd gezagzijn standpunt bekend zal maken.

8. Degene die betrokken is bij de uitvoering van dit artikel en daarbij de beschikking krijgt over
gegevens waaryan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden, is

verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot
mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

9. Gegevens die betrekking hebben op een klacht worden bewaard op een plaats die uitsluitend
toegankelijk is voor de leden van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.
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BIJLAGE 2

WET PRIMAIR ONDERWIJS

Artikel 4a. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

1. lndien het bevoegd gezag op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van zijn school
met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden
als bedoeld in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht jegens een leerling van de school, treedt het
bevoegd gezag onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur, bedoeld in artikel 6 van de Wet op
het ondenruijstoezicht.

2. lndien uit het overleg, bedoeld in het eerste lid, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een
redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf als
bedoeld in het eerste lid jegens een leerling van de school, doet het bevoegd gezag onveruijld aangifte
bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 iuncto artikel 141 van het Wetboek van
Strafuordering, en stelt het bevoegd gezag de vertrouwensinspecteur daarvan onverwijld in kennis.
Voordat het bevoegd gezag overgaat tot het doen van aangifte, stelt het de ouders van de betrokken
leerling, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van de school met taken belaste persoon, hiervan
op de hoogte.

3. lndien een personeelslid op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van de school
met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in
het eerste lid jegens een leerling van de school, stelt het personeelslid het bevoegd gezag daarvan
onveruijld in kennis.

WET VOORTGEZET ONDERWIJS

Artikel 3. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

1. lndien het bevoegd gezag op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van zijn school
met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden
als bedoeld in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht jegens een minderjarige leerling van de school,
treedt het bevoegd gezag onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur, bedoeld in artikel 6 van
de Wet op het ondenruijstoezicht.

2. lndien uit het overleg, bedoeld in het eerste lid, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een
redelijk vermoeden dat de desbetreffende persìoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf als
bedoeld in het eerste lid jegens een minderjarige leerling van de school, doet het bevoegd gezag

onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 iunclo artikel 141 van het
Wetboek van Strafuordering, en stelt het bevoegd gezag de vertrouwensinspecteur daarvan onverwijld in

kennis. Voordat het bevoegd gezag overgaat tot het doen van aangifte, stelt het de ouders van de
betrokken leerling, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van de school met taken belaste
persoon, hiervan op de hoogte.

3. lndien een personeelslid op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van de school
met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in

het eerste lid jegens een minderjarige leerling van de school, stelt het personeelslid het bevoegd gezag

daarvan onverwijld in kennis.

Klachtenregeling Laurenti us Stíchting 121 030
lngangsdatum I augustus 2012
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BIJLAGE 3

WET OP HET ONDERWIJSTOEZICHT

Artikel 6. Vertrouwensinspecteurs

1. Bij de inspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam voor:

Klachtenregelíng Laurentius Stichting 121030
lngangsdatum 1 augustus 2012

a. ondenrvijsdeelnemers die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ñ7siek
geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering, gepleegd door een ten behoeve van de
instelling met taken belast persoon of een ondenruijsdeelnemer van de instelling,

b. ten behoeve van een instelling met taken belaste personen die het slachtoffer zijn van seksueel
misbruik, seksuele intimidatie, ñ7siek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering,
gepleegd door een ten behoeve van de instelling met taken belast persoon of een
ondenruijsdeelnemer van de instelling, en

c. onderuvijsdeelnemers, ten behoeve van een instelling met taken belaste personen, besturen,
ouders, op instellingen ingestelde klachtencommissies en op instellingen aangestelde
vertrouwenspersonen, die geconfronteerd worden met een geval van seksueel misbruik, seksuele
intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering als bedoeld onder a of
b.

2. Naast zijn taken, voortvloeiend uit artikel 3, heeft de vertrouwensinspecteur ten behoeve van de in
het eerste lid genoemde personen en organen de volgende taken:

a. het fungeren als aanspreekpunt,

b. het adviseren over eventueel te nemen stappen,

c. het bijstaan bij het nemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing, en

d. het desgevraagd begeleiden bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte.

3. De vertrouwensinspecteur is, voozover het betreft misdrijven als bedoeld in titel XIV van het
Wetboek van Strafrecht of titel XIV van het Wetboek van Strafrecht BES jegens een ondenruijsdeelnemer
of een ten behoeve van een instelling met taken belast persoon, vrijgesteld van de verplichting tot het
doen van aangifte als bedoeld in de artikelen 160, eerste lid, en 162, eerste lid, van het Wetboek van
Strafuordering of de artikelen 198, eerste lid, en 200, eerste lid, van het Wetboek van Strafuordering
BES.

4. De vertrouwensinspecteur is voorzover het betreft een geval van seksueel misbruik of seksuele
intimidatie als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in de
uitoefening van zijn functie is toevertrouwd door een onden¡vijsdeelnemer, de ouders van een
ondenvijsdeelnemer of een ten behoeve van een instelling met taken belast persoon.

5. De vertrouwensinspecteur is bevoegd zonder toestemming van degene die het betreft bijzondere
gegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens te ven¡verken met
betrekking tot de personen, bedoeld in het eerste lid, indien uit een melding redelijkerwijs een
vermoeden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch geweld, fysiek geweld, discriminatie
of radicalisering kan worden afgeleid.

6. De vertrouwensinspecteur verstrekt de door hem verzamelde gegevens niet aan derden. ln het
verslag over de staat van het ondenruijs, bedoeld in artikel 8, tweede lid, worden slechts geabstraheerde
gegevens opgenomen.

7. ln añruijking van het zesde lid is de vertrouwensinspecteur bevoegd rechtstreeks onder de
verantwoordelijkheid van Onze Minister van Veiligheid en Justitie vallende instanties in kennis te stellen
van een geval of vermoeden van een geval van psychisch geweld, fosiek geweld, discriminatie of
radicalisering:

a. in het belang van de ondenruijsdeelnemers,

b. in het belang van ten behoeve van een instelling met taken belaste personen, of

c. inclien cle ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft.
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