
 

 

 

 
Handreiking voor het opstellen van een  

(interne) klachtenregeling  

  
  
  
  
  
  

 

 

 

Deze handreiking is een hulpmiddel voor het opstellen of herzien van uw (interne) 
klachtenregeling. Het is een werkdocument dat wordt bijgesteld op basis van nieuwe 
ervaringen.  

 
Versie 2.0 (juni 2019) 

S tichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.   
www.schoolenveiligheid.n l   

http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/


2 
 

  



3 
 

Handreiking voor het opstellen van een (interne) 

klachtenregeling  

  
  

Verantwoording  

Stichting School & Veiligheid wordt geregeld gevraagd om mee te kijken en te adviseren in het 

inhoud en vorm geven aan schoolbeleid, inclusief de klachtenregeling en de taken van de 
vertrouwenspersoon. De reden van het verzoek is vaak een uit de hand gelopen klacht, verslechterde 

relaties tussen betrokkenen, ontevredenheid over de communicatie tussen betrokkenen en de 
school tijdens de klachtenprocedure, ontbreken van interne afspraken, sancties, e.d.  

Wij willen scholen met deze handreiking een antwoord geven op hun vragen, zowel wat de interne 

klachtenprocedure als de vertrouwensfunctie betreft.  

  

Vooraf   

Sinds de invoering van de Wet op de kwaliteitszorg in 1998, zijn scholen in het primair en voortgezet 

onderwijs verplicht een klachtvoorziening te treffen voor klachten van leerlingen, ouders en 
personeel over maatregelen, nalatigheid en gedrag van leden van de schoolgemeenschap. Het 

onderdeel Klachtrecht van deze wetgeving  schrijft ook voor, dat scholen verplicht zijn een 

(onafhankelijke) klachtencommissie in te stellen en te beschikken over een klachtenregeling.  

In 1998 hebben de samenwerkende landelijke onderwijsorganisaties een ‘Modelklachtenregeling 

voor het openbaar en bijzonder primair en voortgezet onderwijs’ gemaakt.   

  

In de praktijk blijkt dat veel scholen de Modelklachtenregeling van 1998 als ’papieren beleid’ hebben. 

Echter, de dagelijkse invulling van hoe de school met klachten omgaat en hoe klagers worden 

begeleid, verschilt geregeld met de papieren versie.  

  

Deze handreiking helpt u kritisch uw eigen interne klachtenprocedure onder de loep te nemen. 

Daarnaast helpt het u het takenpakket van de vertrouwenspersoon praktisch in te vullen. Bewuste 

keuzes maken uw school veiliger. De inhoud van dit werkdocument is zowel op de ervaringen van 

scholen als op onze eigen ervaringen gebaseerd.   

  

De helpdesk van School & Veiligheid krijgt veel vragen, die te maken hebben met onderstaande 

punten:  

- de modelklachtenregeling geldt voor een breed scala van klachten;  

- schoolorganisatorische klachten, regelen van voorzieningen en beoordelingen van leerlingen, 

blijken in de praktijk totaal anders te zijn dan klachten over machtsmisbuik/ongewenst gedrag;  

- er is geen aandacht voor relatieherstel tussen de klager aan de ene kant en de aangeklaagde aan 

de andere kant; relatieherstel blijkt in de praktijk minstens even belangrijk te zijn als de klacht zelf;   

- tijdens de klachtenprocedure is er geen aandacht voor de aangeklaagde;  

- van contactpersonen, zoal ze nu worden genoemd, wordt in de praktijk veel meer verwacht dan 
hun taak volgens de modelklachtenregeling, namelijk: “de contactpersoon verwijst de klager 

naar de vertrouwenspersoon”;  

- vertrouwenstaken kunnen pas dan naar behoren uitgevoerd worden als de organisatie de 

vertrouwenspersoon ‘positie’ geeft en de vertrouwenspersoon in staat is om ‘positie in te 

nemen’;  

- de verwachtingen van klagers over de procedure bij de klachtencommissie komen niet overeen 

met wat de klachtencommissie hen kan bieden.  
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Naast de praktijk hebben we voor deze handreiking ook modelklachtenregelingen van de besturen-

organisaties en klachtencommissies geraadpleegd.  

  

Dit werkdocument beschrijft de mogelijke interne procedures, met name de informele klacht-

afhandeling.  Klachtencommissies hebben immers hun eigen reglementen. De school kan deze 

regeling aanvragen bij de klachtencommissie waarbij zij is aangesloten en de eigen, interne klachten-
regeling daarmee aanvullen.  
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1. Inleiding  
 

Op elke school kan iets misgaan, iets fout lopen. Als de school op deze situaties niet adequaat of niet 

naar verwachting van de klager reageert, kunnen klachten ontstaan. De ervaring leert dat de meeste 

klachten terug te voeren zijn op communicatie; de klager voelt zich ‘niet serieus genomen’ of ‘niet 

gehoord’.   

  

Klachten zijn er in verschillende vormen en maten.   

  

Wij hanteren de volgende indeling:  

1. klachten over de inhoud en inrichting van het onderwijs, de schoolorganisatie, treffen van 
voorzieningen en algemene schoolzaken;   

2. klachten over machtsmisbruik, ongewenst gedrag.  

  

Bij vorm 1 kunnen leerlingen, ouders en personeel in eerste instantie terecht bij de direct betrokkene 
en daarna de weg volgen in de hiërarchie, tot en met de (locatie)directeur. Mocht de directie de 

klacht niet naar tevredenheid afhandelen, dan kan de klager naar het bevoegd gezag en/of naar de 

klachtencommissie stappen. De rol van de vertrouwenspersoon bij deze klachten is zakelijk: 

informeren en doorverwijzen. De vertrouwenspersoon wijst de klager op de mogelijkheden om te 

klagen en waar dat kan, wijst op het bestaan van de klachtencommissie, legt de procedure uit en 
geeft de klachtenregeling en de gegevens van de klachtencommissie mee. Echter, een persoonlijke 

begeleiding is meestal niet nodig.   

  

Dat is anders bij vorm 2: klachten over machtsmisbruik of ongewenst gedrag. De ervaring leert dat de 

meeste klagers bij klachten over machtsmisbruik of ongewenst gedrag goede ondersteuning en 

begeleiding nodig hebben.  

  

In deze handreiking zullen we het uitsluitend hebben over klachten uit de tweede categorie: klachten 

die betrekking hebben op machtsmisbruik en ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, 

discriminatie, racisme en agressie/geweld, waarbij beide betrokken partijen gerelateerd zijn aan de 

school. Bij deze klachten speelt de vertrouwenspersoon vanaf het eerste gesprek tot en met het 

afronden van het probleem/de klacht een belangrijke rol. Want ‘oplossen’ lukt lang niet altijd…  
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2. Klachten  
 

In de klachtenregeling worden verschillende begrippen gebruikt: 

  

2.1 Klager  

Iedereen die bij de school betrokken is kan klagen: leerling, ouder, personeel, directie, stagiair, 

vrijwilliger.  

  

2.2. Aangeklaagde  

Klachten kunnen gaan over personeel, directie, het bevoegd gezag of een anderszins functioneel bij 

de school betrokken persoon. In sommige klachtenregelingen lezen we bij de aangeklaagde partij 
dezelfde opsomming als bij de klagende partij. Dit zou kunnen betekenen dat leerlingen over 

leerlingen komen klagen, ouders over ouders, leerlingen over ouders, etc. Dit is niet wenselijk, omdat 

daarmee het beeld wordt opgeroepen dat iedereen over iedereen kan klagen, ongeacht de 

functionele betrokkenheid bij de school.   

  

2.3. Klachtencommissie  

De commissie die een formele klacht (= schriftelijk ingediend) onderzoekt door hoor en wederhoor 

en aangeeft of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie adviseert vervolgens het 
bevoegd gezag over de te nemen maatregelen jegens aangeklaagde, klager en/of school. 

    

2.4. Bevoegd gezag  

Het bestuur, dat altijd eindverantwoordelijk is en blijft voor de sociale schoolveiligheid van leerlingen 

en personeel.   

  

2.5. Vertrouwenspersoon  

De functionaris bij wie klagers die een klacht hebben over machtsmisbruik/ongewenst gedrag met 
hun klacht aan kunnen kloppen.   

Wij adviseren om twee interne vertrouwenspersonen per school aan te stellen, het liefst een man en 
een vrouw die in dienst zijn van de school en daarnaast ook een externe vertrouwenspersoon. 
Voordeel van een interne vertrouwenspersoon is de laagdrempeligheid en de korte lijntjes binnen de 
school. Vooral voor leerlingen is een interne vertrouwenspersoon belangrijk. Zij zullen niet makkelijk 
naar een externe vertrouwenspersoon toestappen.  
  

De externe vertrouwenspersoon heeft letterlijk en figuurlijk meer afstand, maar kan daardoor 

vertrouwelijker zijn voor de klager als deze ‘teleurgesteld’ is in de school. De externe vertrouwens-

persoon heeft ook minder te maken met loyaliteitskwesties dan de interne vertrouwenspersoon.   

Bij de LVV en organisaties zoals de GGD of onderwijsbegeleidingsdienst, zijn lijsten te vinden met 

namen van externe vertrouwenspersonen, of u kunt op zoek gaan naar een zzp’er.  

  

2.6. Randvoorwaarden  

Om klagers adequaat te begeleiden en zoveel mogelijk klachten te voorkomen, zou de school aan 

een aantal randvoorwaarden moeten voldoen en de interne vertrouwenspersoon een positie 

moeten geven waarin hij/zij ruimte krijgt om het werk naar behoren uit te kunnen voeren.   

Te weten:  

- de interne vertrouwenspersoon officieel laten aanstellen door het bestuur/bevoegd gezag met 
een officiële aanstellingsbrief waarin staat dat hij/zij uitsluitend verantwoording schuldig is aan 
het bestuur/bevoegd gezag;  



7 
 

- draagvlak geven binnen de onderwijsinstelling; dit houdt in dat er in tijd en geld wordt 

geïnvesteerd om de interne vertrouwenspersoon het werk naar behoren te kunnen laten 

uitvoeren;  

- de interne vertrouwenspersoon sparringpartner laten zijn van de directie omtrent de sociale 

veiligheid;  

- bewust te zijn van de kwetsbare positie van de interne vertrouwenspersoon en daarom de 
rechtsbescherming te regelen.  

  

Van de interne vertrouwenspersoon zelf wordt verwacht dat deze positie inneemt/kan nemen 

binnen de schoolorganisatie.   

Te weten door:  

- een actieve bijdrage te leveren aan de schoolveiligheid;  

- niet te wachten op klagers, maar ook alert te zijn op meldingen, geruchten en signalen om de 

school veiliger te maken;  

- niet bang te zijn voor hiërarchische verhoudingen;  

- te reflecteren: kritisch zijn op eigen handelen en de klachtafhandeling naderhand te evalueren, 

om er van te leren;  

- regelmatig scholingen te volgen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en eigen 

kennis te vergroten;  

- preventieve activiteiten rondom ongewenst gedrag te initiëren;  

- zichzelf kenbaar te maken binnen de school;  

- gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen te kunnen en durven geven.  

  

Hoe meer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, hoe minder gebruik gemaakt hoeft te worden 

van een externe vertrouwenspersoon.  

 

2.7. Wenselijk  

Aangezien men bij klachten en conflicten niet alleen de klacht wil oplossen maar ook de relatie wil 

herstellen, is elke klager (en aangeklaagde) gebaat bij relatieherstel. Daarom is het aan te raden om 

eerst te onderzoeken of een klachtoplossing binnen het informele traject (schoolintern) mogelijk is.  
Hoe sneller en hoe directer (d.w.z. hoe minder tussenpersonen) de oplossing voor de klacht 

gevonden wordt, des te meer kans heeft het relatieherstel tussen die twee betrokken partijen.    

  

2.8. Bemiddeling  

Een manier om aan relatieherstel te werken tussen klager en aangeklaagde, is door middel van 

bemiddeling. Het is nooit de taak van de vertrouwenspersoon om zelf te gaan bemiddelen, omdat de 

vertrouwenspersoon de begeleider is van de klager, maar hij/zij kan wel bemiddeling organiseren. 

Bemiddeling is een goede manier om in een vroeg stadium een conflict tussen klager en aange-
klaagde aan te pakken en hen te laten zoeken naar een oplossing voordat het conflict escaleert.   

De school zou een contract kunnen afsluiten met een erkend mediator die zij in kunnen zetten op het 

moment dat het nodig is.   

Meer informatie over bemiddeling vindt u in het School & Veiligheid informatieblad ‘Bemiddeling bij 

klachten; de rol van de vertrouwenspersoon’.   
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3. Vertrouwenspersoon 
 

3.1.  Taken vertrouwenspersoon  

Een vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag heeft de volgende vier basistaken: 

I. Opvang en ondersteuning van de klager bij het schoolintern oplossen van een 
probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag. 

II. Begeleiding van de klager bij de klachtenprocedures.  

II. Voorlichting en preventie.  

III. Gevraagd en ongevraagd adviseren.  

  

De uitwerking van deze vier basistaken bestaat uit de volgende werkzaamheden:  

  

I. Opvang en ondersteuning van de klager  

I-1.  De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor de klager bij klachten over onge-
wenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, agressie, geweld, 

discriminatie en racisme.  

I-1a.  Als er een externe vertrouwenspersoon aanwezig is, kan de klager zich rechtstreeks 

tot de externe vertrouwenspersoon wenden bij klachten over ongewenst gedrag. 
(Het is hierbij van belang dat de externe vertrouwenspersoon de redenen achterhaalt 

waarom het voor de klager niet veilig voelt om binnen de school de klacht neer te 

leggen.)  

I-1b.  Bij de aanwezigheid van een externe vertrouwenspersoon,  verdient het de voorkeur 

dat deze als eerste aanspreekpunt fungeert voor medewerkers die een klacht 

hebben. (Dit vanwege mogelijke loyaliteitsconflicten voor een interne vertrouwens-

persoon.)   

I-2.  Bij andere klachten dan genoemd in I-1, verwijst de vertrouwenspersoon de klager naar de 

directeur, c.q. leerkracht/docent/mentor en geeft daarnaast informatie over de formele 

klachtbehandeling.  

I-3.  De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, vraagt door om het probleem helder te 

krijgen, definieert en registreert de klacht.  

I-3a.  De vertrouwenspersoon vraagt aan de klager hoe hij/zij met de klacht om wil gaan en 

welke vervolgstap(pen) hij/zij wenst.   

I-3b.  De vertrouwenspersoon informeert de klager over de mogelijke vervolgstappen in de 

klachtenprocedure.  

I-3c.  De vertrouwenspersoon geeft informatie over de consequenties  van de mogelijke 
vervolgstappen zodat de klager een weloverwogen, bewuste keuze kan maken. Op  

verzoek van de klager kan de vertrouwenspersoon de klager adviseren bij het maken 

van een keuze.  

I-4.  De vertrouwenspersoon adviseert in eerste instantie, mits de klacht het toelaat, naar moge-

lijke schoolinterne oplossingen te zoeken.  

I-5.  Als het mogelijk/wenselijk is kan de vertrouwenspersoon de informele weg met de klager 

doorlopen of de klager adviseren om dit alsnog te doen.  

I-6.  De vertrouwenspersoon kan op verzoek van de klager een gesprek organiseren tussen bij de 

klacht betrokken partijen en de klager bij dat gesprek vergezellen.  

I-7.  De vertrouwenspersoon verwijst de klager - indien noodzakelijk of wenselijk - naar andere 
begeleiders/instanties.  

I-8.  Indien de klacht van de klager zich daarvoor leent, gaat de vertrouwenspersoon na of er door 

bemiddeling een oplossing gevonden kan worden.   
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I-9.  Mocht een gesprek tussen de betrokkenen of een bemiddeling niet helpen of niet mogelijk 

zijn, dan heeft het de voorkeur om,  voordat een klacht formeel wordt ingediend, de directie te 

betrekken bij een mogelijke oplossing. (Als de directie geen mogelijkheid krijgt om de klacht op 
te lossen, wordt het voor de klager moeilijk om de ‘tekortkomingen van de school’ als bewijs-

materiaal op te voeren in de verdere klachtenprocedure tenzij de klacht over de directie gaat, 

of dat de klager zich onveilig voelt bij of onvoldoende vertrouwen heeft in de directie!).  

I-10.  De vertrouwenspersoon houdt de vinger aan de pols of de klacht weggenomen is en verleent 
aan de klager passende nazorg.  

I-11.  De vertrouwenspersoon registreert, zo objectief mogelijk, alle binnenkomende klachten, 

vervolgafspraken en vervolgstappen. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat alle gegevens, 

dossiers en (digitale) gegevensdragers met klachtgegevens beveiligd worden bewaard. Zie voor 
meer informatie het School & Veiligheid informatieblad ‘Klachten, registratie en privacy’.  

I-13.  De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldig-

heid in acht. Voordat andere personen ingeschakeld worden, wordt de klager geïnformeerd 

over welke informatie aan wie verstrekt wordt en met welk doel.   

 

II. Begeleiding van de klager bij de klachtenprocedures 

II-1. De vertrouwenspersoon begeleidt desgewenst de klager bij de verdere klachtenprocedure en 
verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.   

II-2.  Indien een externe vertrouwenspersoon aanwezig is, kan de vertrouwenspersoon tijdens de 

informele en/of formele klachtafhandeling bij elke stap en op elk moment de klager door-

verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.  

II-3.  Als de klager een formele klacht (schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie) wil indienen, 

en een externe vertrouwenspersoon aanwezig is, heeft het de voorkeur de klager aan de 

externe vertrouwenspersoon over te dragen.  

  

III. Actieve bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en 

organiseren van preventieve activiteiten  

II-1.  De vertrouwenspersoon geeft voorlichting en informatie aan leerlingen, ouders en mede-

werkers over de vertrouwensfunctie.  

II-2.  De vertrouwenspersoon geeft voorlichting en informatie aan leerlingen, ouders  en mede-
werkers over ongewenst gedrag en over hoe de school zich inzet om dat te voorkomen.  

II-3.  De vertrouwenspersoon adviseert het team en organiseert indien nodig bijeenkomsten voor 

het team, waarbij het voorkomen van klachten centraal staat. Zoals: signalering van pest-

gedrag, aandacht voor groepsdynamica, zorgvuldige communicatie met ouders, leerlingen en 

collega’s, e.d.  

II-4.  De vertrouwenspersoon organiseert overige preventieve activiteiten om de kwaliteit en de 

veiligheid van de school1 te waarborgen en te verbeteren. Zoals: het samenstellen en 

verspreiden van voorlichtingsmateriaal, voorlichtingsbijeenkomsten over relevante wet-

gevingen, inschakelen van derden voor opleidingen en trainingen, e.d.  

  

  

                                                           
1  Een veilige school is een school waar voortdurend aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig 

schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Een school die kritisch 

naar zichzelf blijft kijken en er voor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend 

gedrag. In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en 

handelen en waarin hier open over wordt gepraat. (bron: Stichting School & Veiligheid)  
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III. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding/het 

bevoegd gezag over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag.  

III-1.  De vertrouwenspersoon is in staat om uit elke klacht te leren en de leerpunten te vertalen 

naar preventieve activiteiten die de school veiliger maken.  

III-2. Naar aanleiding van signalen, geruchten en aanwijzingen brengt de vertrouwenspersoon de 
mogelijk onveilige situatie onder de aandacht van de schoolleiding/het bevoegd gezag.  

III-3. Indien klagers iets bij de vertrouwenspersoon melden, maar hun naam niet aan een klacht 

willen verbinden, wacht de vertrouwenspersoon niet tot er een klacht komt, maar brengt de 

vertrouwenspersoon zijn/haar vermoeden (zonder de namen van de klagers te noemen) over 
de onveilige situatie onder de aandacht van de schoolleiding/het bevoegd gezag. Voorafgaand 

informeert de vertrouwenspersoon de klager over de vervolgstappen die hij/zij neemt en hoe 

de anonimiteit van de klager gegarandeerd kan worden.   

III-4. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks een geanonimiseerd, schriftelijk verslag uit aan het 

bevoegd gezag over zijn/haar werkzaamheden.  

III-5. De vertrouwenspersoon presenteert het jaarverslag persoonlijk aan het bevoegd gezag. Hierbij 

geeft de vertrouwenspersoon - lerend van de klachten - adviezen om de school (nog) veiliger 
te maken.  

  

3.2. Wettelijke verplichting2  

1.  De vertrouwenspersoon meldt alle vermoedens als hij/zij die heeft of als hij/zij informatie krijgt 

over een mogelijk zedendelict gepleegd door een medewerker van de school tegen een minder-

jarige leerling - volgens de wettelijke verplichting- aan het bevoegd gezag.  

1a.  De externe vertrouwenspersoon heeft geen dienstverband met de school en is niet meld-

plichting.   

  

3.3. Geheimhouding 

In de taakomschrijving komt u geen geheimhouding tegen, om de volgende redenen:  

1. De functie vertrouwenspersoon kent geen beroepsgeheim.  

2. De geheimhouding uit de modelklachtenregeling heeft betrekking op het feit dat de 

vertrouwenspersoon zorgvuldig moet handelen in geval van klachten en niet zomaar informatie 

deelt die hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie ter ore is gekomen.   

3. In sommige gevallen is de interne vertrouwenspersoon wettelijk verplicht melding te maken van 

een klacht bij het bevoegd gezag (zie 3.2).  

4. Ouders hebben recht op informatie van de school over hun kinderen tot 18 jaar. Behaalde 

resultaten (cijfers), verzuim, welzijn en problematisch gedrag op school vallen onder deze 

informatieplicht. Als leerlingen onder de 18 jaar met hun klacht bij de vertrouwenspersoon 
aankloppen, worden in de regel de ouders hierover geïnformeerd. De directie dient criteria te 

formuleren wanneer ouders niet geïnformeerd worden, bijvoorbeeld als daardoor een ver-

slechtering van de situatie voor de leerling ontstaat. De school dient dit goed te registreren, 

eventueel in voorkomende gevallen ter toetsing voor te leggen aan een externe derde. Zie ook 

de informatiebladen van School & Veiligheid: ‘Werken met persoonsgegevens’ en ‘Klachten, 
registratie en privacy’. 

  

Om deze redenen adviseren wij om in de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon zorgvuldig-

heid op te nemen in plaats van geheimhouding. Wel belangrijk is te beseffen dat de functionaris niet 

                                                           
2 Voor meer informatie zie de folder van Stichting School & Veiligheid: ‘Meldcode? Meldplicht? Verplicht!’.  
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voor niets vertrouwenspersoon heet. Zorgvuldigheid is gekoppeld aan vertrouwelijkheid als het gaat 

over het omgaan met informatie, zaken en personen.          

    

3.4. Procedure bij de klachtencommissie  

Mocht de klacht informeel, intern niet opgelost kunnen worden, dan heeft de klager altijd het recht 

om de klacht in te dienen bij de klachtencommissie waarbij de onderwijsinstelling aangesloten is. 
Ook als niet is geprobeerd om een klacht intern op te lossen, kan een klacht ingediend worden bij de 

klachtencommissie. Van belang is wel om te weten dat de klachtencommissie in voorkomende 

gevallen nog eens bekijkt/ onderzoekt/ bevraagt of er niet alsnog tot een interne oplossing kan 
worden gekomen (relatieherstel) voordat zij een onderzoek starten.  

  

Elke klachtencommissie heeft haar eigen reglement, waarin in ieder geval de volgende punten 

beschreven staan:  

- Hoe een klacht in te dienen.  

- Hoe een klacht in te trekken.  

- Aan welke inhoudelijke voorwaarden moet een klacht voldoen.  

- Hoe verloopt het vooronderzoek.  

- Hoe verloopt de zitting/hoor-wederhoor.  

- Hoe komt het advies tot stand.  

  

We raden u aan om het reglement van uw eigen klachtencommissie aan te vragen en toe te voegen 

aan uw eigen interne klachtenregeling.  

  

3.5. Aandacht voor de aangeklaagde  

In deze handreiking beschrijven we ook het takenpakket van de begeleider van de aangeklaagde.  

Interne vertrouwenspersonen zijn vaak loyaal. Loyaal ten opzichte van de school en collega’s.  

Loyaliteit kan een adequate begeleiding van de klager in de weg staan. Interne vertrouwenspersonen 

kunnen de neiging hebben een aangeklaagde collega  over de klacht te informeren. Dat kan leiden 

tot een vertrouwensbreuk tussen klager en vertrouwenspersoon.   

Een andere reden is dat aangeklaagden die iemand naast zich hebben meer bereid zijn om kritisch 
naar zichzelf te kijken en hun gedrag corrigeren als er iemand is die ook hen begeleidt.   

Bovendien, ook een aangeklaagde heeft rechten;  recht op informatie, recht op hoor en wederhoor 

en recht op bijstand.  

  

3.6. Inschakelen begeleider aangeklaagde   

De begeleider van de aangeklaagde kan pas ingeschakeld worden als de klager de klacht ‘bekend’ 

maakt. In de praktijk zien we vaker dat klagers de vertrouwenspersoon uitsluitend als luisterend oor 
gebruiken en geen behoefte hebben om in een klachtenprocedure te stappen. Mochten klagers wel 

stappen willen ondernemen om hun klacht op te lossen en wordt de naam van de aangeklaagde 

bekend, dan kan vanaf dat moment de aangeklaagde geïnformeerd worden over de mogelijkheid om 

een begeleider in te schakelen.   

  

Sommige scholen werken al met’ vertrouwenspersonen voor de aangeklaagde’. Als er twee  

Vertrouwenspersonen aanwezig zijn en de eerste wordt ingeschakeld door de klager, krijgt de 

aangeklaagde automatisch de tweede. Toch raden we deze constructie af. De praktijk leert dat als 
een vertrouwenspersoon de ene keer de klager en de volgende keer de aangeklaagde terzijde staat, 

potentiële klagers wantrouwend zijn ten opzichte van degene die eerder een aangeklaagde heeft 

begeleid. Ook de naam ‘vertrouwenspersoon’ koppelen we liever niet aan de aangeklaagde. Het is 

raadzaam om een vaste, externe begeleider te benoemen voor de aangeklaagde.   
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Met name in de informele fase kan de begeleider voor de aangeklaagde een rol spelen, in de fase 

waar nog herstel van de relatie mogelijk is.  In de formele fase is immers sprake van een semi-

juridisch traject. Hier past veel meer een belangenbehartiger dan wel een raadsman of raadsvrouw.  

    

Taken begeleider aangeklaagde  

1. Staat de aangeklaagde bij gedurende het informele klachttraject.  

       1a.  Kan de aangeklaagde vergezellen bij een eventueel het gesprek met de klager.         
1b.  Kan de aangeklaagde vergezellen bij een eventueel  bemiddelingsgesprek tussen aange- 

klaagde en klager.  

2. Helpt de aangeklaagde zijn/haar rechten te bewaken in de interne klachtenprocedure, uitgaande 

van de klachtenregeling.  

2a.  Adviseert verslagen te maken van alle gevoerde gesprekken in het kader van het klacht-

onderzoek.  

2b. Kan, op verzoek van de aangeklaagde, de gevoerde gesprekken en de daaruit voort-

vloeiende afspraken registreren.  

2c.  Adviseert de aangeklaagde om bewijsstukken te bewaren.  

3. Als de klacht formeel bij de klachtencommissie wordt ingediend , wijst op mogelijkheid tot 

ondersteuning via de eigen rechtsbijstandsverzekering of via de vakbond.  

4. Verwijst de aangeklaagde naar professionele hulpverlening indien gewenst.  

5. Adviseert de schoolleiding bij onterechte beschuldiging in het rehabilitatietraject.  

6. Begeleidt bij onterechte beschuldiging de aangeklaagde in het rehabilitatietraject.  

Meer informatie over de aangeklaagde vindt u in het informatieblad van School & Veiligheid: 
‘Aandacht voor de aangeklaagde schoolmedewerker’.   

  

3.7. Rehabilitatie  

Mocht de aangeklaagde onterecht beschuldigd zijn, dan kan de aangeklaagde klager worden en een 

klacht indienen tegen de valse klager of tegen de schoolleiding als de aangeklaagde de interne 
procedure niet juist acht. Daarnaast heeft de aangeklaagde recht op rehabilitatie.   

  

3.8. Tenslotte  

Met al uw vragen en opmerkingen over deze handreiking kunt u contact opnemen met de helpdesk 

van Stichting School & Veiligheid: helpdesk@schoolenveiligheid.nl, 030 -285 66 16.  

  

 


