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Woord vooraf 
Deze klachtenregeling is gebaseerd op de modelklachtenregeling primair en voortgezet 
onderwijs, zoals deze is uitgebracht door de gezamenlijke onderwijsbonden na het 
aanvaarden door de Tweede Kamer van het wetsontwerp ‘wijziging van een aantal 
onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids 
en het klachtrecht’ op 17 maart 1998. Het bevoegd gezag van het Gemeentelijk Gymnasium 
Hilversum wordt daarbij verplicht om per 1 augustus 1998 een algemene klachtenregeling op 
te stellen. 
 
In verband met de overstap naar de Landelijke Klachtencommissie in Utrecht per 1 augustus 
2014 en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het klachtrecht was het tijd voor een 
update van de regeling.  
 
Deze klachtenregeling heeft een algemeen karakter. Hij is alleen van toepassing wanneer 
men met zijn klacht niet elders terecht kan. Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse 
gang van zaken in de school zullen immers in eerste instantie in goed overleg tussen 
betrokkenen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan daarna overleg met de mentor,  
de leerjaarcoördinator, de conrector, of, tenslotte, met de rector plaatshebben. Pas wanneer 
ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op 
bijgaande klachtenregeling. 
 

 
Aanhef 
Het bevoegd gezag (bestuur) van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum gelet op 
de bepalingen van de Wet op het Voortgezet onderwijs, stelt na instemming  van de 
Medezeggenschapsraad volgens artikel 30j. van het reglement en bij mandaat ex art. 3 lid 6 
van het directiestatuut (managementstatuut) de volgende klachtenregeling vast: 
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De klachtenregeling 
 

Inleiding 
Als u een klacht hebt, als (ex)-leerling, ouder/voogd/verzorger 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, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap, hoe kunt u die klacht oplossen? 
 
Bespreek allereerst het probleem met de persoon om wie het gaat. Bij onvoldoende 
resultaat kan het probleem besproken worden met de mentor, de leerjaarcoördinator 
of de conrector en zo nodig met de rector. Als u er niet in slaagt het probleem alleen 
op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon van de school. Haar 
gegevens zijn te vinden in de schoolgids en op de website van de school. 
Zij kan meer informatie geven over de klachtenregeling. Zij bespreekt de klacht niet 
inhoudelijk met u maar kan u wel de weg wijzen met wie u het beste in gesprek kan 
gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe 
vertrouwenspersoon. 
 

Hoofdstuk 1: Algemeen 
 
Begripsbepalingen 
  
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet onderwijs en de 
Wet op de expertisecentra; Gemeentelijk Gymnasium Hilversum; 

b. schoolleiding: rector en conrectoren; 
c. bevoegd gezag: het bestuur; 
d. stichting: Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum; 
e. klachtencommissie: Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht - Landelijke 

Klachtencommissie (LKC);   
f. klager: een (ex)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige 

(ex)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de schoolleiding, (een lid 
van) het bestuur,  of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de 
school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend; 

g. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 
gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde; 

h. contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3; 
i. externe vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 4; 
j. aangeklaagde: een (ex)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een 

minderjarige (ex)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de 
schoolleiding, (een lid van) het bestuur,  of een vrijwilliger die werkzaamheden 
verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt 
van de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend; 

  

http://www.gymnasiumhilversum.nl/nl/vertrouwenspersoon/
http://www.heleendejongadvies.nl/
http://www.heleendejongadvies.nl/
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k. vertrouwensinspecteur: de inspecteur, die via het Centrale Meldpunt 
Vertrouwensinspecteurs door het bevoegd gezag geraadpleegd moet worden 
bij een vermoeden van een strafbare vorm van seksuele intimidatie en 
seksueel misbruik (artikel 6 Wet op het Onderwijstoezicht); 

l. benoemingsadviescommissie: een door het bestuur ingestelde commissie 
als bedoeld in artikel 3; 

m. MR: Medezeggenschapsraad. 
 
 
Artikel 2: Reikwijdte 
1. Op de Klachtenregeling van de stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum kan een 

beroep gedaan worden door personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers en personen die 
anderszins deel uitmaken van de schoolorganisatie. 

 
2. Er worden twee soorten klachten onderscheiden, namelijk: 

a. klachten die betrekking hebben op ongewenst gedrag of machtsmisbruik (ook wel    
persoonlijke klachten genoemd), zoals (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, 
agressie, geweld en pesten en  

      b. overige klachten (ook wel zakelijke klachten genoemd) zoals de toepassing van   
          strafmaatregelen, bevordering van leerlingen, advisering van een leerweg, begeleiding   
          van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie. 
 
3. In artikel 3 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4a van de Wet op de 

Expertisecentra is de ‘meldplicht en aangifteplicht’ met betrekking tot de in artikel 2 lid 2 
onder a. omschreven klachten opgenomen. 

 
Op grond van deze wetsbepalingen zijn personeelsleden verplicht om het bevoegd gezag 
onmiddellijk te informeren als zij – op welke manier dan ook – informatie krijgen over een 
mogelijk zedenmisdrijf (zoals ontucht, aanranding of verkrachting) gepleegd door een 
medewerker van de school jegens een minderjarige leerling. 

 
4. De Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is voor behandeling van (externe) 

klachten aangesloten bij: Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht – Landelijke 
Klachtencommissie.  

 
  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs/
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Hoofdstuk 2: Behandeling van de klachten 
 
Artikel 3: Aanwijzen en taak contactpersoon 
De stichting beschikt over een contactpersoon die functioneert als aanspreekpunt bij 
klachten. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. 
 
1.    Er is op de school tenminste één contactpersoon aanwezig. 
2.    De contactpersoon wordt door de school aangesteld en door het bevoegd gezag  

 benoemd na raadpleging van de MR. 
3.    De taakomschrijving en de profielschets zijn opgenomen in de  
       toelichting en maken integraal deel uit van deze regeling. 
 
 
Artikel 4: Aanwijzen en taken externe vertrouwenspersoon 
 
1.    Het bevoegd gezag beschikt over een externe vertrouwenspersoon, hierna te noemen    
       vertrouwenspersoon, die functioneert als aanspreekpunt bij klachten; 
2.    De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt; 
       De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van 
       een klacht en ondersteunt de klager hier desgevraagd bij. Hij begeleidt de klager   
      desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van  
      aangifte bij politie of justitie; 
3.   De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of  
      wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg; 
4.   Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten   
      bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd   
      gezag; 
5.   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; 

6.   Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft   
      beëindigd; 
7    De taakomschrijving en de profielschets zijn opgenomen in de toelichting en   
      maken integraal deel uit van deze regeling.  
 
Artikel 5: De klachtencommissie 
1.   Het bevoegd gezag heeft zich, na verkregen instemming van de MR, aangesloten bij de  
      Landelijke Klachtencommissie in Utrecht; 
2.   De 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 gevoegd gezag te nemen besluiten; 

het volledige reglement van de klachtencommissie is terug te vinden op de website van 
de Landelijke Klachtencommissie.  

  

http://gymnasiumhilversum.nl/cms_img/klachtenregeling_toelichting_141012.pdf
http://gymnasiumhilversum.nl/cms_img/klachtenregeling_toelichting_141012.pdf
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc
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Artikel 6: Indienen van een klacht 
 
1. De klager dient de klacht in bij: 

a. het bevoegd gezag of 
b. de klachtencommissie 

 
2. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de   
    klager naar de externe vertrouwenspersoon of naar de Landelijke klachtencommissie,  
    tenzij toepassing wordt gegeven aan het derde lid van dit artikel. 
3. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien het van mening is dat de klacht   
    op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een  
    dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de Landelijke klachtencommissie. 
4. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan of persoon dan de in het eerste lid 
    genoemde, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie of 
    het bevoegd gezag. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht. 
5. Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen. 
6. Voor zover door de wet niet anders wordt bepaald, wordt de klacht in vertrouwelijkheid 

behandeld en nemen alle betrokkenen de benodigde en gepaste geheimhouding in acht. 
 
 
Artikel 7: inhoud van de klacht 
 
1. De klacht moet schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend worden door de klager.  
    Desgewenst kan de vertrouwenspersoon de klager hierbij ondersteunen. 
2. Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen. Voor dergelijke klachten is door 
    Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum een regeling integriteit ingesteld. 
3. De klacht bevat tenminste: 

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. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit tenminste aan de klager en de  
    aangeklaagde gemeld. 
 
 
Artikel 8: Beslissing op advies van de klachtencommissie 
 
1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het  
    bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie schriftelijk  
    gemotiveerd mee of het bevoegd gezag het oordeel over de gegrondheid van de klacht    
    deelt en of het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en, zo    
    ja, welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de klachtencommissie, tenzij 
    zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Indien de klacht gegrond wordt 
    verklaard ontvangt de medezeggenschapsraad conform artikel 8.2 e. van de WMS   
     informatie over het oordeel van de klachtencommissie en over de eventuele maatregelen  
     die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen. 
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  
    klachtencommissie. 
3. Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad onverwijld op de hoogte van een  
    ontvangen advies, als bedoeld in het eerste lid. 
  

http://gymnasiumhilversum.nl/cms_img/regeling_melden_vermoeden_misstand_integriteitsregeling_v2.pdf
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Hoofdstuk 3: Slotbepalingen 
 
Artikel 9: Openbaarheid 
 
1.  Het bevoegd gezag maakt deze regeling openbaar middels de website. 
2.  Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 
 
Artikel 10: Wijziging van het reglement 
 
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met 
de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie met inachtneming van de vigerende 
bepalingen. 
 
Artikel 11: Overige bepalingen 
 
a. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 
b. De toelichting maakt deel uit van de regeling. 
d. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Klachtenregeling Stichting Gemeentelijk  
    Gymnasium Hilversum’ 
e. Deze regeling is door het bevoegd gezag vastgesteld op 9 december 2014 
 


