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SAMENVATTING 

Voor zijn onderzoeksrapport ‘Neem mij(n klacht) serieus!’
 1

 formuleerde de Nationale 

Kinderombudsman (NKO) op basis van een samenstel van aanbevelingen, regels en 

richtlijnen en de bepalingen van het Internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind 

een tiental minimale vereisten waaraan de klachtenprocedure in instellingen voor gesloten 

jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen vanuit het kinderrechtenperspectief in de praktijk aan 

zou moeten doen. Dezelfde vraag kan gesteld worden bij de klachtenprocedures in het MBO: 

 

1. De klachtenprocedure is bekend en begrijpelijk 

2. De klachtenprocedure is toegankelijk 

3. Jongeren kunnen elke klacht naar voren brengen 

4. De klacht wordt in beginsel informeel behandeld en jongeren worden gehoord 

5. De klachtenprocedure is onafhankelijk en onpartijdig 

6. De klachtenprocedure is afgestemd op de jongeren 

7. Jongeren worden adequaat geïnformeerd over de voortgang en de beslissing 

8. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld 

9. Een gegronde klacht leidt tot herstel en er wordt van geleerd 

10. Er is toegang tot een tweede en onafhankelijke instantie om de klacht aan voor te 

leggen 

 

Uitgangspunt voor de Nationale Kinderombudsman was de vraag of de klachtenprocedures 

voldeden ‘vanuit het kinderrechtenperspectief’. Met name de regels 1, 2, 3, 5, 6, 8 en 10 

vormden een bruikbare basis voor dit voorliggende onderzoek naar de klachtenprocedures bij 

de MBO-secties van ROC van Amsterdam en ROC TOP. De conclusie uit het onderzoek is 

dat hoewel beide ROC’s op een aantal onderdelen in beginsel voldoen aan deze eisen voor 

klachtenregelingen, er nog veel te verbeteren valt: 

 

1. De klachtenprocedure is bekend en begrijpelijk 

 De klachtenprocedures van de ROC’s zijn complex en opgesteld in formeel soms 

cryptisch taalgebruik. 

 Het is niet altijd even duidelijk welke klachtenprocedures er zijn en welke wanneer 

gelden. 

 De klachtenprocedures en de omschrijvingen en benamingen verschillen per 

publicatie. 

 De verschillende klachtenprocedures en - regelingen staan niet op één plek op de 

websites. 

                                                             
1 ‘Neem mij(n klacht) serieus!’, Een rapport van de Nationale Kinderombudsman (NKO) naar het klachtrecht van jongeren 

die in instellingen voor gesloten jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen verblijven en of dit in de praktijk voldoet. 

Uitgangspunt voor het onderzoek was het klachtrecht van minderjarigen zoals dat voortvloeit uit het Internationale Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Den Haag 12 februari 2016. Vindplaats: http://www.kinderombudsman.nl. 

Geraadpleegd op 18 maart 2016. 

 

http://www.kinderombudsman.nl/
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 Niet alle klachtenprocedures zijn te vinden op de website, hetzelfde geldt voor de 

verschillende gremia die zich met klachten bezighouden. 

 

2. De klachtenprocedure is toegankelijk 

 Er zijn verschillende klachtenprocedures voor verschillende klachtenregelingen: er is 

niet één klachtenprocedure.  

 Het klachtensysteem is zo ingericht dat jongeren afhankelijk zijn van de ROC 

ombudsman en/of vertrouwenspersoon voor het indienen van een formele klacht. 

 Er ontbreekt veelal contact-informatie over de verschillende interne commissies. 

 

3. Jongeren kunnen elke klacht naar voren brengen 

Er is geen beroepsmogelijkheid bij niet ontvankelijkheid. 

 

5. De klachtenprocedure is onafhankelijk en onpartijdig 

 De interne klachtencommissies zijn niet onafhankelijk en naar alle waarschijnlijkheid 

dus ook niet onpartijdig.  

 In sommige gevallen is er geen externe beroepsmogelijkheid.  

 De samenstelling/leden van de commissie wordt niet bekend gemaakt. 

 

6. De klachtenprocedure is afgestemd op de jongeren 

 De klachtenprocedures zijn onvoldoende afgestemd op jongeren (en veeleer op de 

klagende medewerker gericht).  

 Het klachtensysteem is zo ingericht dat jongeren afhankelijk zijn van de ROC 

ombudsman en/of vertrouwenspersoon voor het indienen van een formele klacht.  

 De klachtenprocedures van de ROC’s zijn complex en opgesteld in formeel soms 

cryptisch taalgebruik. 

 Het is niet altijd even duidelijk welke klachtenprocedures er zijn en welke wanneer 

gelden. 

 De klachtenprocedures en de omschrijvingen en benamingen verschillen per 

publicatie. 

 De verschillende klachtenprocedures en - regelingen staan niet op één plek op de 

websites. 

 

8. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld 

De termijnen worden niet bekend gemaakt (ROC TOP) of zijn erg lang (bij ROCvA 

maximaal 100 schooldagen oftewel twintig weken) 
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INLEIDING 

Op basis van signalen van leerlingen en hun ouders op MBO’s in Amsterdam heeft de 

gemeentelijke kinderombudsman van Amsterdam, Anne Martien van der Does, het CCRA 

gevraagd de klachtenprocedures van de MBO-secties van de ROC’s Amsterdam en Top in 

kaart te brengen, evenals de juridische basis voor klachtenbehandeling van jongeren in 

nationale wet- en regelgeving in het algemeen en in het onderwijs, MBO’s in het bijzonder 

alsook in het verdragsrecht.  

Er is bij dit onderzoek voor het CCRA gekeken in hoeverre de klachtenprocedures en 

klachtenbehandeling bij de MBO’s in overeenstemming zijn met de participatierechten van 

het kind zoals deze zijn vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind, in het bijzonder in het kernartikel 12 IVRK en de kernartikelen 2, 3 en 6 IVRK. 
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1. HET ONDERZOEK  

1.1 Doel van het onderzoek 

Het doel van het voorliggende onderzoek is het in kaart brengen van de klachtenprocedures 

bij de MBO-afdeling van ROC van Amsterdam en ROC Top en de wet- en regelgeving met 

betrekking tot het klachtrecht in het onderwijs in Nederlands (bestuurs)recht. Bovendien is 

gekeken naar het verdragsrecht, i.c. het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind. Centraal stond daarbij voor het CCRA de vraag in hoeverre het klachtrecht van 

leerlingen op MBO’s voldoet aan de (grond)rechten van minderjarigen zoals vastgelegd in het 

IVRK. Dit laatste aan de hand van de tien regels die de nationale kinderombudsman heeft 

geformuleerd met betrekking tot klachtenprocedures voor minderjarigen.
2
 

De gemeentelijke kinderombudsman heeft naar aanleiding van signalen van leerlingen en hun 

ouders reeds geconstateerd dat er onvrede is over de klachtenprocedures zelf en de manier 

waarop de scholen met klachten omgaan. Met de resultaten van dit onderzoek in de hand 

kunnen de knelpunten tegen het licht van de bestaande procedures en klachtenafhandeling 

gehouden worden. De aanbevelingen op basis van de analyse waarmee dit voorliggende 

onderzoek eindigt geven de Amsterdamse MBO’s de kans aan de verdere verbetering van de 

klachtenprocedures en -behandeling te werken. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag luidt: 

Hoe zitten de klachtenprocedures bij de MBO-secties van ROC van Amsterdam en ROC Top 

in elkaar?  

 

Het onderzoek van de Kinderombudsman richt zich daartoe op de volgende deelvragen: 

 

 Hoe ziet de klachtenprocedure van ROC van Amsterdam eruit? 

 Hoe ziet de klachtenprocedure van ROC Top eruit? 

 Waar liggen de knelpunten in de procedure van ROC van Amsterdam? 

 Waar liggen de knelpunten in de procedure van ROC Top? 

 Hoe kunnen de beide ROC’s hun klachtenprocedures en klachtenafhandeling 

verbeteren? 

 In hoeverre voldoet het klachtrecht van leerlingen op MBO’s aan de (grond)rechten 

van minderjarigen zoals vastgelegd in het IVRK 

 Wat houdt het klachtrecht voor minderjarige leerlingen volgens het IVRK in? 

 Welke vereisten zijn er in de wet- en regelgeving in het Nederlandse (bestuurs)recht 

met betrekking tot het klachtrecht van jongeren op MBO’s in Nederland 

o Hoe ziet het wetsvoorstel klachtenrecht bij MBO’s eruit? 

 In hoeverre voldoet het klachtrecht van leerlingen op MBO’s aan de (grond)rechten 

van minderjarigen zoals vastgelegd in het IVRK 

 

                                                             
2 Zie ook de Samenvatting hierboven en paragraaf  3.2. 
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1.3 Afbakening 

Hoewel het onderzoek zich beperkt heeft tot de klachtenafhandeling bij ROC van Amsterdam 

en ROC Top, gaat het CCRA ervan uit dat de bevindingen ook voor andere MBO’s 

handvatten kunnen bieden om kritisch te kijken naar hun eigen procedures en afhandeling van 

klachten.  

 

1.4 Onderzochte instellingen en inrichtingen 

Voor dit onderzoek is gekeken naar de klachtenprocedures bij de MBO-secties van het ROC 

van Amsterdam en ROC Top. 

 

1.5 Onderzoeksmethode 

Voor het onderzoek is het openbare deel van de websites van de beide ROC’s geraadpleegd. 

Beide ROC’s hebben ook een intranet. Volgens beide ROC’s zijn de klachtenregelingen 

conform met wat de Branchecode MBO van de MBO Raad adviseert op de openbare websites 

te vinden.
3
 Voor dit onderzoek, waarin de toegankelijkheid van de klachtenprocedure voor 

(toekomstige en voormalige) studenten centraal staat, zijn alleen de openbare pagina’s 

geraadpleegd. Ook is gekeken naar de informatie over klachtenprocedures die studenten op 

papier krijgen. 

Voorts is geïnventariseerd wat er in de wet- en regelgeving is vastgelegd en is gekeken naar 

het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en 

beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs’. 

Bovendien is bestudeerd wat er ten aanzien van klachtrecht is vastgelegd in het Internationale 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind, in het bijzonder in verband met de kernartikelen 2,3, 

6 en 12 IVRK. 

Ook is het rapport ‘Neem mijn klacht serieus!’ van de nationale kinderombudsman 

meegenomen met het oog op normen en adviezen ten aanzien van specifieke 

klachtenprocedures waar minderjarigen mee te maken hebben.
4
 Tenslotte zijn ook de diverse 

onderzoeken en adviezen geraadpleegd met betrekking tot klachtenafhandeling bij MBO’s 

door de MBO Raad en de Jongerenorganisatie Middelbaarberoepsonderwijs (JOB) en de 

Inspectie voor het Onderwijs. 

                                                             
3 ‘Op de website van de school, waarbij vermeden wordt dat de student een lange reeks van doorklikken moet volgen om bij 

de regeling uit te komen (bij voorkeur één link vanuit de homepage). De klachtenregeling moet ook vindbaar zijn voor 

aankomend studenten en ouders en (leer-)bedrijven.’ Blz. 10, Klachtenbehandeling in het mbo. Richtlijn voor scholen en 

studenten 2014. 

4 ‘Neem mij(n klacht) serieus!’, Een rapport van de Nationale Kinderombudsman (NKO) naar het klachtrecht van jongeren 

die in instellingen voor gesloten jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen verblijven en of dit in de praktijk voldoet. 
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2. KLACHTENPROCEDURES BIJ ROC VAN AMSTERDAM & ROC TOP BIJ DE 

MBO-AFDELINGEN 

 

Aan de hand van de openbare ROC-websites volgt hieronder een beschrijving van de 

klachtenprocedures van de MBO-afdelingen van ROC van Amsterdam en ROC Top, alsook 

de wijze waarop de instellingen de procedures kenbaar maken. 

2.1 Klachtenprocedures ROC van Amsterdam 

De ROCvA is een rijksbekostigde onderwijsinstelling met 26.000 studenten en 2.476 

medewerkers. De sectie MBO bestaat uit negen MBO Colleges verdeeld over 18 locaties. De 

ROCvA kent diverse klachtenprocedures en -regelingen, te weten:  

 

 Klachtenreglement studenten 

 Reglement Klachtencommissie deelnemers 

 Examenreglement 

 Reglement Ombudsman 

 Reglement vertrouwenspersoon.  

 

Van deze regelingen zijn alleen het reglement Klachtencommissie deelnemers en het 

examenreglement op de openbare website te vinden. 

 

Volgens het Jaarverslag ROCvA 2014
5
 zijn in 2014 440 meldingen en klachten ingediend bij 

de ombudsman van de ROCvA door studenten en medewerkers tezamen.
6
 Een toename ten 

opzichte van voorgaande jaren (424 in 2013). De toename deed zich vooral voor bij de 

studenten. Studenten deden in totaal 355 keer een beroep op de ombudsman; 274 keer om een 

klacht in te dienen, 81 keer ging het om het inwinnen van advies. De meeste klachten 

betroffen de onderwijskwaliteit en de organisatie en coördinatie ervan, de toelating en 

plaatsing en administratieve kwesties. Volgens het jaarverslag laat zich dit verklaren ‘door de 

toegenomen complexiteit van het middelbaar beroepsonderwijs complexer, o.a. vanwege de 

landelijke eisen voor Nederlands en rekenen.’ In vergelijking met voorgaande jaren waren er 

volgens het Jaarverslag in 2014 minder klachten van studenten over studievoortgang, 

faciliteiten en begeleiding en zorg. Deze vermindering zou komen door een verbeterde aanpak 

van en communicatie over het signaleren van negatieve studieresultaten of studiehouding en 

de oplevering van nieuwe gebouwen met meer en betere voorzieningen. 

Gemiddeld tien klachten per jaar komen binnen via de Ombudslijn MBO.
7
 

Veel klachten bij JOB (zie ook paragraaf 2.5 onder het kopje JOB) betreffen weigering tot 

toelating. Niettemin is op de website van het ROCvA niet uit te vinden hoe een student 

bezwaar kan maken tegen een dergelijk besluit van de toelatingscommissie. Ook geeft de 

                                                             
5 http://www.rocva.nl/organisatie/organisatieenbeleid/jaarverslag/documents/rocva-jaarverslag-2014.pdf. Blz. 82 e.v. 

Geraadpleegd op 2 mei 2016. ROCvA geeft ook een Jaarkrant uit gericht op studenten waarin een deel van de resultaten uit 

het jaarverslag overgenomen wordt. In de Jaarkrant 2014 werd het aantal klachten en adviezen dat de ombudsman in 2014 

had behandeld nog opgenomen, in de Jaarkrant 2015 ontbreekt deze informatie. 
6 Volgens het jaarverslag bedient de ombudsman zowel  de 26.000 studenten als de 2.746 medewerkers. Ervan uitgaand dat 

de school 40 weken per jaar geopend is, komt dat neer op 11 klachten en adviesvragen per week. 
7 Zo heeft de ombudsman van ROCvA desgevraagd in een telefonisch vraaggesprek laten weten op 30 mei 2016. 

http://www.rocva.nl/organisatie/organisatieenbeleid/jaarverslag/documents/rocva-jaarverslag-2014.pdf
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ombudsman niet aan op de site of ook aspirant studenten gebruik kunnen maken van zijn 

diensten. 

 

2.1.2 Klachtenprocedures ROCvA en de kenbaarheid daarvan 

De website van ROC van Amsterdam kent een openbaar deel en een afgesloten deel, het 

intranet, waarvoor studenten moeten inloggen. Volgens het Jaarverslag ROCvA 2014 zijn de 

klachtenregelingen zowel op de interne als op de externe website te vinden,
8
 conform de 

Branchecode MBO van de MBO Raad.
9
 Voor dit onderzoek naar de toegankelijkheid van de 

klachtenprocedure voor (toekomstige en voormalige) studenten zijn dan ook de openbare 

pagina’s geraadpleegd, die voor wat betreft de informatie met betrekking tot de 

klachtenregelingen bovendien identiek zijn aan de betreffende pagina’s op het intranet.
10

  

 

Naast de klachtenregelingen staan er brochures op de website met onder meer informatie over 

klachtenprocedures, waaronder zogeheten ‘Wegwijzers’ voor studenten. Een aantal MBO 

Colleges heeft deze op de openbare website geplaatst. Tenslotte geeft de ROCvA een 

gedrukte brochure uit met als titel ‘Studenteninfo’ met globale informatie over onder meer 

klachtenprocedures en de ombudsman. De brochure is niet digitaal terug te vinden op de 

openbare website. 

 

Wegwijzer 

Een aantal van de negen MBO Colleges van ROCvA hebben de zogeheten ‘Wegwijzers’ op 

hun openbare websites geplaatst. Dat geldt voor MBO College Westpoort
11

, MBO College 

Noord
12

 en  MBO College Hilversum
13

. In de Wegwijzers van het MBO College Westpoort 

en MBO College Noord wordt in het hoofdstuk ‘Studie en ondersteuning’ onder het kopje 

‘Klachten’ verwezen naar de ‘klachtenregeling’ in het Studentenstatuut.
14

 In het 

studentenstatuut wordt de klachtenregeling echter niet als zodanig genoemd. Een summiere en 

                                                             
8 http://www.rocva.nl/organisatie/organisatieenbeleid/jaarverslag/documents/rocva-jaarverslag-2014.pdf. Blz. 82. 

Geraadpleegd op 2 mei 2016. 
9 ‘Op de website van de school, waarbij vermeden wordt dat de student een lange reeks van 

doorklikken moet volgen om bij de regeling uit te komen (bij voorkeur één link vanuit de homepage). De klachtenregeling 

moet ook vindbaar zijn voor aankomend studenten en ouders en (leer-)bedrijven.’ Blz. 10, Klachtenbehandeling in het mbo 

Richtlijn voor scholen en studenten 2014. Zie ook bijlage  
10 Deze informatie is afkomstig van de ombudsman van het ROCvA, Ruud de Groot. 
11 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/westpoort/documents/wegwijzer%20westpoort%20v4.pdf. Geraadpleegd op 6 mei 

2016. 
12 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/noord/documents/wegwijzer%20noord%202015-2016%20v2.pdf . Geraadpleegd op 8 

mei 2016. 
13 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/hilversum/documents/wegwijzer-studenten-2015-2016-1-0.pdf. Geraadpleegd op 6 mei 

2016. Omdat Hilversum buiten het bereik van de gemeentelijke kinderombudsman Amsterdam valt wordt hier volstaan hier 

met de opmerking dat studenten hun klachten volgens de ‘Wegwijzer Studenten 2015/2016’ kunnen melden bij Meldpunt 

Klachten. Volgens de studiewijzer is deze procedure te vinden in de regeling ‘Klachten en geschillen’ die via het 

Studentenportaal te raadplegen is. Deze regeling is op de openbare website niet terug te vinden. Noch het Meldpunt Klachten 

noch de regeling ‘Klachten en geschillen’ worden genoemd in het Studentenstatuut, de brochure ‘Studenteninfo 2015-2016’ 

of het reglement ‘Klachtencommissie deelnemers’.  Geen van beide zijn terug te vinden op de openbare website van ROCvA, 

ook niet op de pagina ‘Heb je een klacht?’ Kennelijk gelden op de verschillende MBO’s verschillende klachtenregelingen. 

Dat wordt niet op de openbare website van het ROCvA vermeld. Ook wordt de ombudsman niet genoemd in de ‘Wegwijzer’ 

van MBO College Hilversum.  
14 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/westpoort/documents/wegwijzer%20westpoort%20v4.pdf. Geraadpleegd op 8 mei 

2016. 

http://www.rocva.nl/organisatie/organisatieenbeleid/jaarverslag/documents/rocva-jaarverslag-2014.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/westpoort/documents/wegwijzer%20westpoort%20v4.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/noord/documents/wegwijzer%20noord%202015-2016%20v2.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/hilversum/documents/wegwijzer-studenten-2015-2016-1-0.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/westpoort/documents/wegwijzer%20westpoort%20v4.pdf
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incomplete samenvatting
15

 van de klachtenregelingen is onder het kopje ‘Toepassing recht en 

geschillen’ in de ‘Slotbepalingen’ op de laatste bladzijden van het Statuut opgenomen. Het 

woord ‘klacht’ komt in de inhoudsopgave van het Statuut niet voor. Verder wordt de student 

aanbevolen de klacht eerst te bespreken met de studieloopbaanbegeleider of de 

opleidingsmanager. Als de student dan nog niet tevreden is over de afhandeling wordt hem 

aanbevolen een brief te schrijven naar de directie van het college. Het adres wordt daaronder 

vermeld. 

Onder het kopje ‘Vertrouwenspersoon’ wordt vermeld met welke klachten de student naar de 

vertrouwenspersoon kan gaan, wat de naam van de vertrouwenspersoon van het specifieke 

college is en hoe hij telefonisch (via een 06-nummer) of per e-mail te bereiken is.  

Onder het kopje ‘Ombudsman’ wordt besproken in welke gevallen de student terecht kan bij 

de ombudsman. Het valt op dat de student aanbevolen wordt de klacht eerst met de 

studieloopbaanbegeleider of opleidingsmanager te bespreken. In de hieronder beschreven 

brochure wordt daarentegen aanbevolen eerst naar de ‘docent, coach of loopbaanbegeleider’
16

 

te stappen en vervolgens eventueel naar de opleidingsmanager of de directie. Onder het kopje 

‘Studieloopbaanbegeleiding’ wordt vermeld dat voor ‘conflictbemiddeling tussen studenten 

onderling of tussen student en/of klas en docent’, de studieloopbaanbegeleider de aangewezen 

persoon is. De ombudsman zelf verwijst weer niet naar de studieloopbaanbegeleider op zijn 

informatiepagina.
17

  

 

Brochure ‘Studenteninfo 2015-2016’ 

Onder de kop ‘Heb je een klacht? Doe er iets mee!’ wordt de student uitgenodigd om klachten 

over de opleiding, lessen, lesuitval medestudenten of bejegening of andere klachten ‘eerst zelf 

op te lossen’ door ‘een aantal stappen te zetten’. Onder het kopje ‘Probeer het binnen de 

opleiding op te lossen’ wordt vervolgens aangegeven dat de klacht eerst neergelegd moet 

worden bij de docent, coach of loopbaanbegeleider. ‘Als dat niet lukt’ wordt de student 

aangeraden naar de opleidingsmanager te stappen en als dat ook niet helpt de zaak aan de 

directievoorzitter van het desbetreffende MBO College voor te leggen. Mocht het probleem 

dan nog niet opgelost zijn dan wordt aangeraden contact op te nemen met de ombudsman. Dit 

advies wijkt af van wat de ombudsman op de webpagina ‘De Ombudsman helpt’ waar alleen 

de tweede en de derde stap genoemd worden, maar waar niet aanbevolen wordt om de zaak 

eerst voor te leggen de docent, coach of loopbaanbegeleider. 

Studenten kunnen vervolgens informatie over de ombudsman vinden onder het kopje ‘De 

ombudsman. De tekst wijkt hier en daar af van wat er op de website over de ombudsman te 

lezen is. Zo wordt hier wel vermeld dat de ombudsman geen partij kiest en dat de directie 

adviezen van de ombudsman niet hoeft op te volgen en dat zij dat besluit ook niet hoeft toe te 

lichten. Volgens de brochure is dit terug te vinden in het artikel 26 van het studentenstatuut. 

Het studentenstatuut dat onder de knop ‘Mbo-studentenstatuut en reglementen’
18

 te vinden is 

op de ROCvA-website kent echter geen artikel 26. Er is ook elders geen nadere informatie 

                                                             
15  Het Examenreglement ontbreekt in deze samenvatting van de klachtenregeling. Er wordt zonder verdere uitleg tweemaal 

naar het examenreglement verwezen elders in het document. Echter niet in verband met het indienen van een klacht. 
16 Soms wordt verwezen naar de ‘studieloopbaanbegeleider’ soms naar de ‘loopbaanbegeleider’. Waarschijnlijk gaat het om 

dezelfde functionaris. 
17 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/ombudsman.aspx . Geraadpleegd op 12 mei 2016. 
18 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/studentenstatuut%20rocva%202015.pdf. Geraadpleegd op 5 mei 2016. 

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/studentenstatuut%20rocva%202015.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/studentenstatuut%20rocva%202015.pdf
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over de ombudsman behalve twee verwijzingen naar de regeling Ombudsman te vinden in het 

Studentenstatuut.
19

 

 

Website ROCvA 

De openbare website van ROC van Amsterdam verschaft studenten informatie bij wie zij 

terecht kunnen met een klacht. De klachtenregeling zelf is echter niet zonder meer te 

achterhalen. Informatie over het indienen van een klacht is te vinden op de homepage van de 

afdeling MBO onder het kopje ‘Ombudsman voor klachten’.
20

 De onderliggende pagina is 

echter alleen toegankelijk wanneer er ingelogd wordt met een gebruikersnaam en wachtwoord 

voor studenten. 

De zoektermen ‘klachtenprocedure’, ‘klachtprocedure’, ‘klachtenregeling’ en ‘klachtregeling’ 

leveren geen zoekresultaten op. In het Studentenstatuut
21

 wordt verwezen naar het 

‘Klachtenreglement Studenten’. Deze term levert echter geen resultaten op in het zoekscherm 

van de homepage. Ook het googlen van ‘Klachtenreglement Studenten ROC van Amsterdam’ 

levert niets op. De term ‘Klacht’ levert vijf  relevante opties op
22

: ‘Heb je een klacht?’, 

‘Ombudsman - hoe meld ik een klacht?’, ‘De Ombudsman helpt’, ‘Veelgestelde vragen - 

Klacht voor de ombudsman?’ en ‘De Ombudsman’.  

In de volgende paragraaf over de ombudsman volgt een verkorte weergave van de inhoud van 

deze webpagina’s. 

 

Studentenstatuut
23

 

Het achttien pagina’s tellende Studentenstatuut is terug te vinden via de knop ‘Over ROCvA’ 

en dan ‘Voor studenten’. Op de pagina ‘Voor studenten’ bevindt zich een knop ‘MBO-

studentenstatuut’
24

. Op de pagina wordt kort uitgelegd wat een studentenstatuut is. Het MBO-

studentenstatuut’ is vanaf deze pagina te downloaden. Daarnaast bevindt zich op deze pagina 

onder de kop ‘Meer informatie’ een knop ‘Info voor studenten’
25

 waaronder de student ‘Meer 

over statuten, reglementen en klachtenprocedures’ kan vinden. Op deze pagina zijn onder 

meer verwijzingen naar de ombudsman, het studentenstatuut en ‘reglementen’ te vinden. De 

‘reglementen’ blijken alleen het examenreglement te bevatten. Het ‘Klachtenreglement 

Studenten’ dat in het studentenstatuut genoemd is hier niet terug te vinden. 

Onder de kopje ‘Rechten van studenten’  en dan vervolgens ‘Recht op respect’ wordt vermeld 

dat wanneer een student in zijn rechten wordt geschonden hij zich kan wenden tot de 

studieloopbaanbegeleider, opleidingsmanager of vertrouwenspersoon voor advies. De 

ombudsman wordt hier niet genoemd terwijl studenten volgens onder meer de brochure 

‘Studenteninfo 2015-2016’ en ook volgens de webpagina’s over de ombudsman zich ook tot 

hem kunnen wenden voor advies. 

In het studentenstatuut wordt op pagina 6 onder de aanhef ‘De belangrijkste zaken over de 

inhoud van de opleiding en de examinering zijn vastgelegd in:’ onder meer verwezen naar het 

                                                             
19 Studentenstatuut ROCvA, vastgesteld op 16 februari 2015, blz. 6 en 18.  
20  http://www.rocva.nl/mbo/pages/default.aspx. Geraadpleegd op 20 april 2016. 
21 Verderop in deze paragraaf wordt nader ingegaan op het studentenstatuut. 
22 http://www.rocva.nl/mbo/zoeken/pages/zoekresultaat.aspx?k=klacht. Geraadpleegd op 22 april 2016. 
23 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/studentenstatuut%20rocva%202015.pdf. Geraadpleegd op 18 april 2016. 
24 http://www.rocva.nl/mbo/overrocva/voorleerlingen/statuut/pages/default.aspx. Geraadpleegd op 18 april 2016. 
25 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/default.aspx. Geraadpleegd op 18 april 2016. 

http://www.rocva.nl/mbo/overrocva/voorleerlingen/statuut/pages/default.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/overrocva/voorleerlingen/statuut/pages/default.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/default.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/pages/default.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/zoeken/pages/zoekresultaat.aspx?k=klacht
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/studentenstatuut%20rocva%202015.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/overrocva/voorleerlingen/statuut/pages/default.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/default.aspx
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‘Klachtenreglement Studenten’, het ‘Examenreglement’, het ‘Reglement Ombudsman’, het 

‘Reglement Vertrouwenspersoon’ en ‘Overige reglementen’. In het statuut wordt niet nader 

uitgelegd wat met ‘Overige reglementen’ bedoeld wordt. Evenals het ‘Klachtenreglement 

Studenten’ is het ‘Reglement Ombudsman’ noch het ‘Reglement Vertrouwenspersoon’ terug 

te vinden op de openbare webpagina’s van ROCvA.  

In de inhoudsopgave van het studentenstatuut is het onderwerp ‘klachten’ niet terug te vinden.   

 

Op de laatste pagina is onder het kopje ‘Toepasselijk recht en geschillen’ beknopte informatie 

over het indienen van een klacht terug te vinden: 

2. Indien een student van mening is dat er sprake is van een ernstige schending van het  

 studentenstatuut die hem direct raakt, dan wel hij het niet eens is met een besluit of 

 handelen van het ROC, dan heeft hij onderstaande mogelijkheden:  

    melding bij de directie /het bestuur;    

    inschakelen van een vertrouwenspersoon /de ombudsman;    

    een schriftelijke klacht indienen bij de directie van zijn MBO College;    

    een schriftelijke klacht indienen bij de Klachtencommissie studenten;  

    het aanspannen van een procedure bij de rechtbank.    

3. In de afzonderlijke reglementen staat beschreven hoe men aldaar een klacht kan 

 indienen.
26

 

 

Het is niet duidelijk naar welke ‘afzonderlijke reglementen’ hier wordt verwezen, evenmin is 

duidelijk hoe de student deze kan achterhalen. Verwarrend is verder dat hier gesproken wordt 

van ‘Klachtencommissie studenten’ terwijl er geen commissie is met die naam. Bedoeld 

wordt waarschijnlijk ‘Klachtencommissie deelnemers’. Sowieso is het verwarrend dat in alle 

publicaties en reglementen dan weer van ‘studenten’ gesproken wordt en dan weer van 

‘deelnemers’. 

 

2.1.3 Klachteninstanties ROCvA 

In de diverse regelingen, brochures en webpagina’s wordt verwezen naar diverse 

klachteninstanties. Hieronder volgt een overzicht. 

 

Ombudsman ROCvA 

De ombudsman van het ROCvA heeft volgens de website van de ROCvA tot taak het 

voorkomen van formele klachten, het geven van adviezen en het doorverwijzen naar de juiste 

persoon dan wel instantie bij klachten of vragen van leerlingen. Volgens het Jaarverslag 

ROCvA 2014
27

 zijn in 2014 440 meldingen en klachten ingediend bij de ombudsman van de 

ROCvA door studenten en medewerkers tezamen.
28

 De ombudsman bedient bij ROCvA niet 

                                                             
26 Studentenstatuut ROC van Amsterdam 2015, blz. 18. 
27 http://www.rocva.nl/organisatie/organisatieenbeleid/jaarverslag/documents/rocva-jaarverslag-2014.pdf. Blz. 81 e.v. 

Geraadpleegd op 2 mei 2016. ROCvA geeft ook een Jaarkrant uit gericht op studenten waarin een deel van de resultaten uit 

het jaarverslag overgenomen wordt. In de Jaarkrant 2014 werd het aantal klachten en adviezen dat de ombudsman in 2014 

had behandeld nog opgenomen, in de Jaarkrant 2015 ontbreekt deze informatie. 
28 Volgens het jaarverslag bedient de ombudsman zowel  de 26.000 studenten als de 2.746 medewerkers. Ervan uitgaand dat 

de school 40 weken per jaar geopend is, komt dat neer op 11 klachten en adviesvragen per week. 

http://www.rocva.nl/organisatie/organisatieenbeleid/jaarverslag/documents/rocva-jaarverslag-2014.pdf
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alleen 26.000 studenten maar ook de 2.476 medewerkers.
29

 De ombudsman heeft een full time 

functie bij het ROCvA.  

Afgaande op het Reglement Ombudsman, een dertien pagina’s tellend document dat onder 

anderen door de huidige ombudsman in toegankelijke taal is opgesteld, voldoet de regeling 

voor de ombudsman van het ROCvA aan de eisen die de MBO Raad en JOB stellen aan een 

ombudsman. Een punt waarop afgeweken wordt van de eisen betreft de toegankelijkheid van 

de ombudsman; het Reglement Ombudsman is niet beschikbaar op de website van het 

ROCvA,
30

 

De ombudsman brengt jaarlijks (geanonimiseerd) verslag uit aan het College van Bestuur. 

Volgens artikel 15 lid 3 van het Reglement Ombudsman wordt het verslag ‘algemeen 

verkrijgbaar gesteld’. Het verslag is echter niet op de (openbare) website terug te vinden.  

Op de ROCvA-website is de volgende informatie over de ombudsman te vinden: 

 

‘Heb je een klacht?’
31

 

Onder deze knop wordt aangegeven dat er twee manieren zijn om een klacht aan de school 

over te brengen, via de ombudsman of de ‘Klachtencommissie deelnemers’. Vervolgens kan 

doorgeklikt worden naar ‘Meer informatie over de ombudsman’ of ‘Klachtencommissie 

Deelnemers’. De student wordt hier dus niet, zoals elders, geadviseerd om de klacht eerst te 

bespreken met de studieloopbaanbegeleiders of de opleidingsmanager (of de docent). 

 

‘Ombudsman - hoe meld ik een klacht’
32

 

Onder deze knop wordt de student geadviseerd een e-mail naar de Ombudsman te sturen met 

een korte beschrijving van de klacht, waarna de ombudsman ‘zo snel mogelijk’ contact 

opneemt met de klager. Verder wordt de naam van de ombudsman, Ruud de Groot, vermeld 

en wordt aangegeven dat deelnemers niet alleen bij hem met klachten terecht kunnen maar 

ook met vragen. Ook wordt aangegeven dat vragen en klachten vertrouwelijk worden 

behandeld. Vervolgens wordt het e-mailadres van de ombudsman vermeld. Op deze pagina 

wordt niet vermeld dat de ombudsman onafhankelijk is. 

 

‘De ombudsman helpt’
33

 

Onder deze knop wordt meer verteld over de functie van de ombudsman, onder meer dat hij 

onafhankelijk is en ‘uitgebreide onderzoeksbevoegdheden’ heeft. Ook wordt aangegeven dat 

‘de bedoeling van het inschakelen van de ombudsman is om officiële klachtenprocedures met 

de school te voorkomen, te vermijden.’ Vervolgens is er de knop ‘Hoe meld ik een klacht?’ 

waarmee de lezer terecht komt op de hierboven genoemde pagina ‘Ombudsman - hoe meld ik 

een klacht?’ 

 

Wat de ombudsman voor de deelnemer kan betekenen wordt uitgelegd onder de kopjes: 

‘Horen en doorverwijzen’, ‘Wanner wel/niet’, ‘Wederhoor’, ‘Bemiddelen’, ‘Oordelen en 

aanbevelen’ en ‘Elders klagen’.  

                                                             
29 http://www.rocva.nl/mbo/overrocva/voorleerlingen/ombudsman/pages/default.aspx. Geraadpleegd op 22 april 2016. 
30 De ombudsman van het ROCvA heeft het desgevraagd ter beschikking gesteld. 
31 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/klachten.aspx. Geraadpleegd op 22 april 2016. 
32 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/klacht_melden.aspx. Geraadpleegd op 22 april 2016. 
33 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/ombudsman.aspx. Geraadpleegd op 22 april 2016. 

http://www.rocva.nl/mbo/overrocva/voorleerlingen/ombudsman/pages/default.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/klachten.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/klacht_melden.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/ombudsman.aspx


 15 

De werkwijze van de ombudsman komt er op neer - volgens de tekst - dat hij ‘hoort’ en 

vervolgens ofwel zelf iets onderneemt of doorverwijst. Hij komt pas in actie wanneer de 

klacht eerst is voorgelegd aan ‘de opleidingsmanager of directeur van je afdeling of 

opleiding.’ Hierin wijkt de informatie af van de bovengenoemde brochure ‘Studenteninfo 

2015 -2016’, waarin staat dat de student de klacht eerst moet bespreken met de docent, coach 

of loopbaanbegeleider en daarna eventueel met de opleidingsmanager, zo nodig gevolgd door 

een gesprek met de ‘directievoorzitter van je MBO College’. 

 

De ombudsman past volgens de webpagina hoor en wederhoor toe door alle partijen te vragen 

naar hun visie op de klacht. Hij probeert vervolgens ‘door bemiddeling het vertrouwen te 

herstellen’ en te bekijken of een voor alle partijen goede oplossing mogelijk is. Zo nodig legt 

de ombudsman in een brief aan de directie vast of er sprake is geweest van ‘behoorlijk of 

onbehoorlijk handelen’. Wat hiermee bedoeld wordt, wordt niet uitgelegd. Ook kan hij 

aanbevelingen doen om herhaling te voorkomen. De directie kan dit advies overnemen of 

uitleggen waarom ze dat niet doet.
34

 Er wordt niet aangegeven of de klager inzage heeft in 

deze correspondentie tussen de ombudsman en de directie. De ombudsman heeft verder tot 

taak regelmatig voorkomende problemen aan de orde te stellen en met de verantwoordelijke 

personen te praten. Tenslotte wordt aangegeven dat de ombudsman geen klachten in 

behandeling neemt waarvoor de rechter bevoegd is, wanneer dat het geval is wordt niet 

uitgelegd. Dit wordt gevolgd door de volgende zin: ‘Met klachten voor juridische adviezen en 

hulp kun je bij andere instanties terecht’.  

De pagina eindigt een aantal ‘voorwaarden om de ombudsman in te schakelen’: 

 Je moet eerst met je klacht binnen de eigen opleiding/afdeling of bij je 

opleidingsmanager of de directeur van het MBO College zijn geweest om je klacht te 

bespreken. Is het dan niet oplosbaar, dan kun je naar de Ombudsman. 

 De ombudsman behandelt geen klachten waar al andere, officiële 

(klachten)procedures binnen of buiten het ROC van Amsterdam voor bestaan 

(bijvoorbeeld: klachten over examenuitslagen). De ombudsman kan je tijdens 

procedures wel adviseren, maar niet bijstaan. 

 De klacht moet gaan over niet of niet goed gevolgde procedures of het niet nakomen 

van officiële afspraken. Je bent daardoor benadeeld. Klachten op het gebied van 

ongewenste omgangsvormen door medecursisten of docenten worden behandeld door 

de vertrouwenspersoon van je MBO College of afdeling. 

 Klachten moeten nog actueel zijn. Klacht van langer dan een jaar geleden worden in 

principe niet meer in behandeling genomen. 

 Word je van het kastje naar de muur gestuurd of heb je advies nodig, dan kun je 

natuurlijk wel eerst contact opnemen met de ombudsman. 

 

‘Veelgestelde vragen - Klacht voor de ombudsman?’
35

 

Hieronder kan doorgeklikt worden naar ‘Klacht voor de Ombudsman?’ gevolgd door een 

inlogscherm voor deelnemers. 

                                                             
34 Wanneer de directie een advies van de ombudsman niet overneemt is zij overigens niet verplicht dit nader toe te lichten. 
35 http://www.rocva.nl/mbo/allesover/vragen/pages/faq.aspx. Geraadpleegd op 20 april 2016. 

http://www.rocva.nl/mbo/allesover/vragen/pages/faq.aspx
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‘De ombudsman’
36

 

Op deze pagina wordt heel in het kort aangegeven dat de ombudsman onafhankelijk is en 

uitgebreide onderzoeksbevoegdheden heeft, dat de deelnemer bij hem terecht kan met 

klachten. Er wordt niet vermeld dat de student ook bij hem terecht kan met vragen. Verder 

staat er dat de ombudsman ‘kijkt wat hij voor je kan doen’ en dat hij bijvoorbeeld op zoek 

gaat naar een oplossing en soms doorverwijst ‘naar iemand anders’. Ook blijkt uit deze 

pagina, dat staat elders niet vermeld, dat de ombudsman een eigen webpagina heeft met 

‘rapportages, verslagen en meer informatie over wat hij kan betekenen.’ Direct onder deze 

melding is een knop: ‘Ga naar de Ombudsman’. Daaronder bevindt zich echter de 

bovengenoemde pagina ‘De Ombudsman helpt’. 

Op slechts één van de hier genoemde pagina’s over de ombudsman wordt vermeld dat hij 

klachten en vragen vertrouwelijk behandelt. In de Wegwijzer wordt niet ingegaan op 

vertrouwelijkheid en geheimhouding door de ombudsman. 

 

Vertrouwenspersoon ROCvA
37

 

De vertrouwenspersonen van het ROCvA zijn lastig te vinden op de site en in de 

klachtenreglementen. In het Studentenstatuut wordt op drie plekken summier naar de 

vertrouwenspersoon verwezen: onder het kopje ‘Respect’, onder het kopje ‘Toepasselijk recht 

en geschillen’ en met een verwijzing naar het ‘Reglement vertrouwenspersoon’. Het 

reglement Klachtencommissie verwijst voor klachten over ‘ongewenste omgangsvormen’ niet 

naar de vertrouwenspersoon maar naar een ‘(regionale) klachtencommissie’. Op de website is 

geen informatie te vinden over deze klachtencommissie. Op de ROCvA-website is de 

vertrouwenspersoon alleen te vinden door ‘vertrouwenspersoon’ op te geven in het 

zoekscherm. Er verschijnen dan twee ROCvA brede links (de andere links verwijzen naar 

specifieke MBO’s die uiteindelijk uitkomen op de algemene pagina van de 

vertrouwenspersoon): ‘Info voor studenten’ en ‘Hulp bij pesten en intimidatie’. Bij de pagina 

‘Info voor studenten’ verschijnt onder meer het kopje ‘Hulp bij vragen en problemen’. Onder 

dit kopje staat een aantal links waaronder Hulp bij pesten en intimidatie: vertrouwenspersoon 

en meldpunt loverboys.
38

 De pagina waar men dan terecht komt is dezelfde als ‘Hulp bij 

pesten en intimidatie’. 

De pagina is in duidelijke, informele taal opgesteld. Volgens de tekst is de 

vertrouwenspersoon hét aanspreekpunt bij problemen op school door seksuele intimidatie, 

discriminatie en racisme, agressie of geweld, pesten, ook via social media (bijv. Hyves, 

Facebook), sms of in de gang op school en vernieling. Volgens de site luistert de 

vertrouwenspersoon, neemt zij de probleem van de student serieus en zal zij niets naar buiten 

brengen als de student dat niet wilt. ‘Bedenk goed dat jij bepaalt wat ongewenst is. Als jij dat 

wilt, kan de vertrouwenspersoon stappen ondernemen om deze situatie te veranderen,’ zo 

luidt de tekst. De vertrouwenspersoon is te vinden door middel van posters en flyers die op 

elke ROCvA-locatie hangen. Daarop staat waar de vertrouwenspersoon voor een specifieke 

MBO-locatie te vinden is. Onderaan de pagina staat de naam van het centraal aanspreekpunt 

                                                             
36 http://www.rocva.nl/mbo/overrocva/voorleerlingen/ombudsman/pages/default.aspx. Geraadpleegd op 20 april 2016. 
37 Voor dit onderzoek is contact gezocht met de coördinerende vertrouwenspersoon van de ROCvA, zij heeft echter niet 

gereageerd op verzoeken tot informatie. 
38 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/pesten_intimidatie.aspx. Geraadpleegd op 2 mei 2016. 

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/pesten_intimidatie.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/pesten_intimidatie.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/overrocva/voorleerlingen/ombudsman/pages/default.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/pesten_intimidatie.aspx
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met haar e-mailadres
39

. Bij sommige locaties wordt dezelfde vertrouwenspersoon genoemd, 

met haar mobiele telefoonnummer. Op de pagina staan - zonder nadere uitleg - ook de 

contactgegevens van de stichting StopLoverboysNU! 

 

Volgens het Jaarverslag ROCvA 2014 zijn er veertien vertrouwenspersonen voor studenten 

verdeeld over de negen MBO-locaties. Het gaat daarbij om een taak, geen functie.  

De vertrouwenspersonen werken op basis van het Reglement vertrouwenspersoon. Dit 

reglement is niet terug te vinden op de openbare website van het ROCvA. Verder vermeldt 

het jaarverslag: ‘Gewerkt wordt vanuit de gedragscode die is opgesteld voor studenten en 

medewerkers. Deze gedragscode staat op internet en op het intranet. Het bestaan ervan, 

evenals de aanwezigheid van de vertrouwenspersonen, wordt vermeld in de studiegidsen.’ Het 

woord ‘gedragscode’ in het zoekvenster opgeven levert geen hits op, de code is niet vindbaar 

op de website. 

Het jaarverslag vermeldt niet hoe vaak de vertrouwenspersoon benaderd wordt, evenmin 

wordt vermeld of dit wordt bijgehouden. Ook ontbreekt informatie over het soort meldingen 

en wat daarmee gedaan wordt. In 2015 zullen, aldus het jaarverslag, dertien 

vertrouwenspersonen voor studenten geschoold worden als vertrouwenspersoon nieuwe stijl 

die dan daardoor volledig gecertificeerd zijn als vertrouwenspersoon volgens de landelijke 

richtlijnen van vertrouwenspersonen. 

 

Reglement Vertrouwenspersoon medewerkers & vertrouwenspersoon studenten
40

 

Het Reglement Vertrouwenspersoon - dat niet op de website van het ROCvA staat - bestaat 

uit elf pagina’s. Het is een lastig leesbaar, formeel document. In de inleiding wordt twee 

soorten klachten onderscheiden: het ‘smalle klachtrecht’ en het ‘brede klachtrecht’. Noch op 

de website noch in het Reglement Ombudsman wordt deze indeling gehanteerd.   

Het ‘smalle klachtrecht’ betreft klachten die bij de vertrouwenspersoon thuis horen. ‘Deze 

klachten kunnen tot twee jaar na het verlaten van ROCvA / ROCF / VOvA worden ingediend 

bij de vertrouwenspersonen van ROCvA / ROCF / VOvA, maar kunnen ook rechtstreeks bij 

de externe klachtencommissie waar ROCvA, ROCF en VOvA zich bij hebben aangesloten 

worden ingediend. Dat is de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, gevestigd in Utrecht. 

Het aansluitingsformulier is in bezit van de Vertrouwenspersoon medewerkers.’ Uit de tekst 

blijkt niet of ook studenten bij deze vertrouwenspersoon voor medewerkers terecht kunnen 

voor het aansluitingsformulier.
41

 Op de website van de ROCvA is geen informatie te vinden 

over de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.  

Het brede klachtrecht betreft klachten over (het nalaten van) handelingen/gedragingen en/of 

(het nalaten van het nemen van) beslissingen van medewerkers van ROCvA / ROCF / VOvA. 

Studenten worden voor de procedure van behandeling van deze klachten verwezen naar het 

studentenstatuut (waar de procedure overigens niet uitgelegd wordt). 

Onder artikel 1 sub a van het reglement wordt uitgelegd welke gedragingen en uitingen 

binnen het bereik van de vertrouwenspersoon vallen. Uit artikel 1 sub k1 en k2 blijkt dat 

                                                             
39 Volgens de ombudsman van ROCvA is deze vertrouwenspersoon er echter alleen voor de medewerkers. 
40 Reglement Vertrouwenspersoon medewerkers & vertrouwenspersoon studenten. 1-6-2012. De ombudsman van het 

ROCvA heeft het desgevraagd ter beschikking gesteld. 
41 Reglement vertrouwenspersoon medewerkers en vertrouwenspersoon studenten. Blz. 4. 
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studenten en medewerkers een meldplicht hebben ten aanzien van ‘een mogelijk zedendelict’. 

Er is op de website geen informatie te vinden over deze meldplicht. Artikel 2 stelt: ‘Het 

bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het reglement ter inzage ligt voor iedereen.’ Er wordt 

niet uitgelegd waar het reglement ter inzage ligt. Uit artikel 6 blijkt dat de 

Vertrouwenspersoon studenten verantwoording schuldig is aan de directie van het MBO 

College / het VOvA. De vertrouwenspersoon, zo stelt artikel 8, is niet ondergeschikt aan de 

directie of de Raad van Bestuur. Artikel 11 omschrijft de algemene taken van de 

vertrouwenspersoon waaronder de taak erop toe te zien ‘dat iedereen binnen ROCvA / ROCF 

/ VOvA op de hoogte is van het bestaan van de Vertrouwenspersoon, de klachtenprocedure en 

het bestaan van de landelijke Vertrouwensinspecteur.’ Er is op de website geen informatie te 

vinden over de landelijke Vertrouwensinspecteur. 

 

Klachtencommissie ROCvA 

Onder het kopje ‘Heb je een klacht?’
42 

op de ROCvA-website wordt aangegeven dat er op 

twee manieren een klacht ingediend kan worden: via de ombudsman of via de 

‘Klachtencommissie deelnemers’. Wat de klachtencommissie doet wordt als volgt uitgelegd: 

‘Deze commissie is een interne commissie; zij brengt aan het College van Bestuur advies uit 

over de afhandeling van een klacht.’ Onder deze uitleg staat een link naar een pdf met de titel 

‘Klachtencommissie deelnemers’. De klachtencommissie deelnemers wordt op de ROCvA-

website verder nog genoemd op de pagina ‘Info voor studenten’
43

 onder het kopje ‘Hulp bij 

vragen en problemen’ bij een link met de titel: ‘Klachten: ombudsman en 

klachtencommissie’. Met deze link komt de lezer weer terecht bij ‘Heb je een klacht?’. 

De pdf met de titel ‘Klachtencommissie deelnemers’
44

 is een elf pagina’s tellend lastig te 

doorgronden document opgesteld in formeel taalgebruik. Dit document is de enig vindbare 

informatie over de klachtencommissie op de ROCvA-website. 

 

Procedure 

De procedure van de commissie komt in grote lijnen overeen met hetgeen is voorgeschreven 

over klachtbehandeling in hoofdstuk 9 van het Awb en daarmee het wetsvoorstel ‘Wijziging 

van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met 

betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs’.  

 

Uit de inleiding blijkt dat de klager zijn klacht eerst dient neer te leggen bij de directie. 

Klachten kunnen gaan over onder meer toelating, inhoud en kwaliteit van het onderwijs, 

deelnemersbegeleiding, deelname aan lessen en opleidingsactiviteiten of disciplinaire 

maatregelen. Als het probleem dan nog niet is opgelost kan hij beroep aantekenen bij de 

klachtencommissie die hierover advies uitbrengt aan het College van Bestuur. Het College 

van Bestuur beslist uiteindelijk over het beroep. Uit het reglement blijkt niet of er 

beroepsmogelijkheden voor de student zijn na het besluit van het College.
45

 Uit de website 

van de Ombudslijn-MBO blijkt echter dat het ROCvA daarbij aangesloten is en dat de student 

                                                             
42 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/klachten.aspx. Geraadpleegd op 22 april 2016. 
43 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/default.aspx. Geraadpleegd op 22 april 2016. 
44 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/klachtencommisie_deelnemers_2008.pdf. Geraadpleegd op 21 april 2016. 
45 Er is overigens inderdaad geen beroepsmogelijkheid, noch intern noch extern. De volgende stap zou dan de rechter zijn. 

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/klachten.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/default.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/klachtencommisie_deelnemers_2008.pdf
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via de Ombudslijn een klacht kan indienen over de afhandeling van de klacht. De Ombudslijn 

doet overigens geen uitspraken ten aanzien van de klacht zelf. De Ombudslijn-MBO wordt 

niet op de website van het ROCvA genoemd, evenmin wordt aangegeven dat studenten zich 

ook tot JOB kunnen richten. JOB verwijst wanneer studenten de gehele klachtenprocedure 

van de MBO-instelling hebben doorlopen door naar de MBO-ombudslijn. 

 

Artikel 3 onderscheidt de behandeling van klachten door de directie van een 

werkmaatschappij en de behandeling van klachten door de klachtencommissie deelnemers ter 

advisering van het College van Bestuur. Lid 2 stelt: 

 

a. Bij de directie van een werkmaatschappij moet worden ingediend: 

Klachten tegen handelingen of besluiten dan wel het nalaten daarvan van een medewerker∗ 

of een deelnemer∗ van de betreffende werkmaatschappij∗ of dienst, die een deelnemer 

rechtstreeks in zijn belang treft. 

b. Bij de klachtencommissie∗ moet worden ingediend: 

Klachten betreffende handelingen of besluiten dan wel het nalaten daarvan van de directie van 

een werkmaatschappij∗ (al dan niet voortvloeiend uit de interne klachtprocedure binnen een 

werkmaatschappij∗), die een deelnemer∗ rechtstreeks in zijn belang treft. 

 

Met deze omslachtige beschrijving wordt kennelijk bedoeld dat de klachtencommissie 

fungeert als een beroepsinstantie wanneer een student het niet eens is met een besluit of 

handeling van de directie en dat klachten over de directie direct bij de klachtencommissie 

ingediend kunnen worden, ook als de klacht niets te maken heeft met de klachtenprocedure en 

het besluit van de directie. 

 

De klager moet de klacht schriftelijk, met redenen omkleed en binnen een redelijke termijn in 

te dienen te worden bij de directie. Wat die redelijke termijn is wordt niet nader 

gespecificeerd. De directie neemt binnen tien schooldagen na ontvangst van de klacht een 

besluit. Deze termijn kan verlengd worden met tien dagen.
46

 

Wanneer de klager in beroep wil gaan of wanneer hij over een andere handeling van de 

directie wil klagen, moet hij de klacht binnen tien schooldagen na de bestreden handeling of 

besluit schriftelijk indienen bij de commissie. De commissie heeft tien schooldagen de tijd om 

de ontvangst te bevestigen. De commissie  onderzoekt de klacht, nodigt de klager en 

aangeklaagde uit en hoort in een afzonderlijke bijeenkomst eventueel betrokkenen of interne 

of externe raadgevers. De commissie komt binnen twintig schooldagen na ontvangst van de 

klacht tot een advies waar het CvB zich vervolgens over buigt. Uit de tekst blijkt niet wat de 

datum van ontvangst is. De datum waarop het beroep is binnen gekomen bij de commissie of 

de datum waarop de ontvangst bevestigd is. Als dat laatste het geval is, heeft de commissie 

dus dertig dagen om tot een advies te komen. Deze termijn waarbinnen de commissie tot een 

advies moet komen kan ingevolge van artikel 8 bovendien nog eens verlengd worden met 

twintig schooldagen. Vervolgens heeft het CvB tien dagen de tijd om tot een besluit te komen. 

                                                             
46 Zie artikel 8. 
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Artikel 8 bepaalt dat de termijn van het CvB verlengt mag worden met tien schooldagen. De 

klager ontvangt een afschrift van het met redenen omklede besluit.
47

 

Het valt op dat de terwijl de instelling zichzelf zeer ruim de tijd heeft gegeven om een kalcht 

te behandeling. Onder normale omstandigheden is de termijn zestig schooldagen oftewel 

twaalf weken met verlening zelfs maximaal honderd schooldagen, oftewel twintig weken.
48

 

De klager heeft daarentegen bovendien slechts tien schooldagen tot zijn beschikking om een 

beroep aan te tekenen. 

 

Uit artikel 5 lid 4 blijkt dat de commissie bepaalt of een klacht ontvankelijk is. Hiertegen is 

geen beroep aan te tekenen en de commissie hoeft het College van Bestuur niet op de hoogte 

te brengen van dit besluit. Het reglement vermeldt niet of de klager hierover een met redenen 

omkleed besluit ontvangt. 

 

Artikel 15 voorziet in de geheimhoudingsplicht van de betrokken studenten en medewerkers 

zijn bij de klacht. Er is geen apart artikel dat de commissie zelf verplicht tot geheimhouding 

en vertrouwelijkheid.
 49

 Artikel 17 lid 1 bepaalt dat dossiers bijgehouden worden door de 

secretaris en dat deze alleen in te zien zijn door de klachtencommissie. Na vijf jaar wordt het 

dossier verwijderd. Ingevolge van lid 2 wordt het dossier na vijf jaar verwijderd uit het archief 

van de commissie. De uitspraken van de commissie worden opgenomen bij de betreffende 

deelnemers- en medewerkersdossiers. Lid 4 waarborgt de privacy van alle betrokkenen. 

 

Commissieleden 

Artikel 9 bepaalt dat de commissie bestaat uit drie vaste en drie plaatsvervangende leden. Eén 

vast lid wordt aangedragen door het College van Bestuur, één vast lid door de Centrale 

Medezeggenschapsraad
50

. Deze beide leden zoeken een voorzitter die buiten de instelling 

werkzaam is. Artikel 9 stelt geen voorwaarden aan de status van de twee vaste en drie 

plaatsvervangende leden. Wie de leden zijn en of ze van binnen of buiten het ROCvA komen 

is niet te achterhalen omdat het ROCvA niet op de website van de ROCvA dit niet vermeldt.
51

 

Aangenomen mag worden dat zij - buiten de voorzitter - medewerkers van ROCvA zijn, 

temeer daar de leden op basis van artikel 9 lid 4 moet beschikken over ‘een inhoudelijke 

materiedeskundigheid’ met betrekking tot het toelatingsbeleid van ROCvA, het ‘ROC als 

leefomgeving’ en de ‘inhoud en kwaliteit’ van het onderwijs. Daarnaast dienen een of meer 

leden van de klachtencommissie te beschikken over voldoende kennis op juridisch en 

rechtspositioneel gebied en een of meer leden van de klachtencommissie dienen te beschikken 

over voldoende kennis op sociaal-emotioneel gebied. 

                                                             
47 Artikelen 4 en 5 van ‘Klachtencommissie deelnemers’. 
48 Art. 4: Directie heeft tien dagen om ontvangst te bevestigen, dan nog eens tien dagen om tot een besluit te komen, plus tien 

dagen verlening, totaal dertig dagen. Art. 5: De commissie heeft tien dagen om de ontvangst te bevestigen, twintig dagen 

voor een advies, verlengbaar met twintig dagen, totaal vijftig dagen. Art. 6: Het CvB heeft tien dagen om tot een besluit te 

komen te verlengen met tien dagen, totaal twintig dagen. 
49 Behoudens artikel 11 lid 3: ‘De klachtencommissie∗ draagt er zorg voor dat het vertrouwelijk karakter van haar 

werkzaamheden door het jaarverslag niet geschaad wordt en de anonimiteit van betrokkenen is gewaarborgd.’ 
50 De Centrale Medezeggenschapsraad is niet te vinden op de openbare website van ROCvA. Over dit orgaan is evenmin iets 

terug te vinden in het Studentenstatuut. 
51 Hoewel de MBO Raad en JOB richtlijn voor klachtenbehandeling hier op blz. 10 wel op aandringt. 



 21 

Het reglement licht niet toe wat de functie van de plaatsvervangende leden is maar volgens de 

Branchecode van de MBO Raad gaat het om leden die kunnen optreden als één van de 

commissieleden zich bij een klacht niet meer onpartijdig kan opstellen en zich bij de 

behandeling daarvan tijdelijk moet terugtrekken.  

 

Een zitting wordt, volgens artikel 5 lid 12 alleen gehouden als alle leden aanwezig zijn, 

uitgaande van de vaste leden, zijn dat er dan drie. 

 

De samenstelling van de commissie voldoet aan de voorwaarden die de Inspectie voor het 

Onderwijs stelt.
52

 

 

Klachten over examens 

Voor klachten over de examens hanteert ROCvA aparte regelingen in diverse 

examenreglementen. Op de pagina ‘Info voor studenten’ komt men via de knop Mbo-

studentenstatuut en reglementen  terecht op een pagina waar onder het kopje 

‘Examenreglementen’ als enige uitleg staat dat deze voorschrijven ‘hoe examens worden 

afgenomen en waar aan deelnemers moeten voldoen.’ Verder kunnen studenten via 

onderstaande knoppen deze reglementen raadplegen: 

 Examenreglement ROCvA 2016 (pdf) 

 Reglement examenzitting schriftelijke & digitale examens 2015 (pdf) 

 Reglement commissie van beroep voor examens 

 Examenreglement Inburgeringsexamen
53

 

 

‘Reglement examenzitting schriftelijke en digitale examens’ betreft een document met vijftien 

gedragsregels die gelden tijdens het maken van schriftelijke en digitale examens. Er is geen 

aparte klachtenregeling met betrekking tot dit reglement. Op dit reglement zal dan ook niet 

nader ingegaan worden. Het Examenreglement inburgeringsexamen betreft uitsluitend het 

volwassenenonderwijs. Ook op dit reglement wordt niet nader ingegaan. Hieronder wordt wel 

nader ingegaan op de twee overige examencommissies die het ROCvA telt, het 

Examenreglement ROCvA en het Reglement commissie van beroep voor examens. 

 

Examencommissies ROCvA 

Uit de reglementen blijkt dat er met betrekking tot het Examenreglement en het Reglement 

commissie van Beroep drie examencommissies zijn: de teamexamencommissie, de MBO 

College examencommissie en de  commissie van beroep voor examens. De leden van deze 

commissies zijn medewerkers van ROCvA. Volgens artikel 8.4 lid 2 van het 

                                                             
52 Klachtenbehandeling in het mbo. Onderzoek 2011-2012 Utrecht, april 2012 blz. 18. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/klachtenbehandeling-in-het-mbo-onderzoek-2011-

2012.pdf  Geraadpleegd op 15 mei 2016. 
53 Alleen de eerste link levert op de ROCvA-website een bruikbare pdf op in Safari. De overige links werken wel in Google 

Chrome. Zie respectievelijk: 

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_rocva_2016.pdf  

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/reglement-examenzitting-rocva-2015.pdf  

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/reglement_commissie_van_beroep_voor_examens_rocva_def.pdf  

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_inburgeringsexamen_2008.pdf  

Geraadpleegd op 2 mei 2016. 

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/statuut.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/pages/statuut.aspx
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_rocva_2016.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/reglement-examenzitting-rocva-2015.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/reglement_commissie_van_beroep_voor_examens_rocva_def.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_inburgeringsexamen_2008.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/klachtenbehandeling-in-het-mbo-onderzoek-2011-2012.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/klachtenbehandeling-in-het-mbo-onderzoek-2011-2012.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_rocva_2016.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/reglement-examenzitting-rocva-2015.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/reglement_commissie_van_beroep_voor_examens_rocva_def.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_inburgeringsexamen_2008.pdf
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Examenreglement hebben de leden van de commissie van beroep voor de examens geen 

directe binding met de uitvoering van de examens. Aangezien het reglement hier niets over 

voorschrijft geldt dat kennelijk niet noodzakelijkerwijs voor de leden van de MBO College 

examencommissie. Meer over deze commissies hieronder. 

 

Artikel 6 lid 5 van het Reglement van commissie van beroep voor examens bepaalt dat de 

beslissing van de beroepscommissie bindend is. Er is dus geen beroepsmogelijkheid. 

In het Studentenstatuut en het reglement ‘Klachtencommissie deelnemers’ wordt verwezen 

naar het examenreglement maar er wordt geen nadere uitleg over dit onderwerp gegeven. 

 

Examenreglement ROCvA
54

 

Het Examenreglement ROCvA is een dertien pagina’s tellend document opgesteld in formeel 

taalgebruik.
55

 In artikel 8 is de klachtenregeling examens vastgelegd. Artikel 8.1 luidt:  

 

Klacht/revisie, bezwaar en beroep moet in onderstaande volgorde worden doorlopen: 

 

 Klacht richten tot de teamexamencommissie of revisie vragen aan de 

teamexamencommisie (de student vraagt de teamexamencommissie om een beslissing 

genomen door de teamexamencommissie of een examinator nogmaals te overwegen);  

 Bezwaar maken bij de MBO College examencommissie;  

 Beroep aantekenen bij de commissie van beroep voor examens.  

 

De student legt klachten over examens en revisieverzoeken dus in eerste instantie neer bij de 

teamexamencommissie en met betrekking tot het revisieverzoek kan hij dan twee keer in 

beroep gaan. Het valt op dat niet wordt genoemd of de student in eerste instantie naar de 

betrokken docent kan gaan en/of zijn mentor. Afgaande op artikel 8.2 lid 2 (waarover 

hieronder meer) is dit niet mogelijk. Uit artikel 8.3 kan opgemaakt worden dat beroep over 

een besluit van de teamexamencommissie inzake een klacht - niet zijnde een revisieverzoek - 

niet mogelijk is. Artikel 8.4 bepaalt dat bij afwijzing van het bezwaar door de MBO College 

examencommissie de student (en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigheid) 

zich nog kan wenden tot de commissie van beroep voor de examens. Er is geen 

beroepsmogelijkheid bij een externe klachtencommissie. Wanneer een leerling ontevreden is 

over de uitspraak van de commissie rest hem uitsluitend de gang naar de rechter. 

 

Klacht bij teamexamencommissie 

Een student kan een klacht over een examen of de gang van zaken bij een examen of 

diplomering of een revisieverzoek indienen bij de teamexamencommissie. Ieder 

onderwijsteam heeft een teamexamencommissie (TEC). Een onderwijsteam verzorgt binnen 

een MBO College een aantal opleidingen dat opereert onder verantwoordelijkheid van een 

opleidingsmanager. De opleidingsmanager is lid van de TEC, de overige leden worden op 

                                                             
54 http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_rocva_2016.pdf. Geraadpleegd op 5 mei 2016. 
55 Op de website is geen informele meer op jongeren gerichte versie van eht examenreglement te vinden. Scholen kunnen 

hier echter wel voor opteren. Vergelijk bijvoorbeeld het examenreglement van het Vossius Gymnasium: 

http://www.vossius.nl/sites/default/files/vu26/1516_-_examenreglement_klas_6.pdf.  

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_rocva_2016.pdf
http://www.vossius.nl/sites/default/files/vu26/1516_-_examenreglement_klas_6.pdf
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voordracht van de opleidingsmanager benoemd. De teamexamencommissie vergewist zich 

van de kwaliteit van de uitvoering van de examens en de uitvoering van de diplomering. 

 

Artikel 8.2 lid 1 bepaalt dat een student een klacht over een examen of de gang van zaken bij 

een examen of diplomering kan indienen bij de teamexamencommissie. Er wordt niet vermeld 

op welke wijze dit dient te geschieden. Uit hetzelfde artikel blijkt dat een student tegen een 

besluit van de teamexamencommissie schriftelijk een verzoek tot revisie kan indienen bij de 

teamexamencommissie. Wat verstaan wordt onder ‘revisie’ of een ‘verzoek tot revisie’ wordt 

niet uitgelegd. De schriftelijke uitspraak volgt binnen tien schooldagen na ontvangst van het 

revisieverzoek. Een klacht of revisieverzoek dient binnen tien schooldagen na het voorval of 

de bekendmaking van het genomen besluit te worden ingediend. Het revisieverzoek wordt 

volgens artikel 8.2 lid 2 ‘altijd’ gericht aan de teamexamencommissie, kennelijk geldt dat niet 

voor een klacht. Artikel 8.2 vermeldt niet wanneer de uitspraak na een klacht volgt. 

Op de website is geen nadere informatie te vinden over de teamexamencommissie, volgens 

artikel 8.2 staat in de studiewijzer van de opleiding vermeld waar en hoe de student het 

revisieverzoek kan inleveren. De studiewijzer is niet te raadplegen via op het openbare deel 

van de website.  

 

Bezwaar maken bij de MBO College examencommissie 

Het Examenreglement is de enige plek op de website waar informatie te vinden is over de 

MBO College examencommissie. Bij een afwijzing van het revisieverzoek door 

teamexamencommissie kan de student bezwaar aantekenen bij de MBO College 

examencommissie. Uit artikel 5.2. blijkt dat elk MBO college een MBO College 

Examencommissie (MEC) heeft waarvan de directieleden van de MBO Colleges uit hoofd 

van hun functie lid zijn van de MEC. De MEC wordt voorgezeten door de betreffende 

voorzitter van het MBO College. De MEC heeft de uiteindelijke formele 

verantwoordelijkheid en houdt toezicht op het functioneren van de teamexamencommissies 

volgens de afgesproken regels in het Handboek Examinering.  

De klager heeft tien schooldagen na de afwijzing van het revisieverzoek om het bezwaar 

binnen schriftelijk in te dienen. De schriftelijke uitspraak volgt binnen tien schooldagen na 

ontvangst van het bezwaar. 

 

Bezwaar maken bij commissie van beroep voor de examens 

Volgens het examenreglement kan een student bij afwijzing van het bezwaar door de MBO 

College examencommissie zich nog wenden tot de commissie van beroep voor de examens. 

De leden van deze beroepscommissie hebben volgens artikel 8.4 lid 2 geen directe binding 

met de uitvoering van de examens, maar bestaat wel uit medewerkers van de ROCvA. Het 

beroep moet na de afwijzing van het bezwaar door de MBO College examencommissie 

binnen tien schooldagen schriftelijk worden ingediend. De schriftelijke uitspraak volgt binnen 

tien schooldagen na ontvangst van het beroep. Het beroep wordt gericht aan de Commissie 

van beroep voor de examens, het adres van de commissie wordt vermeld in lid 3 van artikel 

8.4. Ook hier is er geen beroepsmogelijkheid anders dan bij de rechter. 
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Reglement commissie van beroep voor examens 

Het Reglement commissie van beroep voor examens
56

 is een drie pagina’s tellend document 

waarin in formeel taalgebruik in tien artikelen is vastgelegd hoe en bij wie studenten in 

beroep kunnen gaan tegen een beslissing van de examencommissie of een der examinatoren. 

De leden worden aangewezen door het College van Bestuur.
57

 Artikel 4 lid 4 bepaalt dat de 

commissie in ieder geval hoort: de voorzitter van de MBO College examencommissie, de 

kandidaat en indien nodig de betrokken examinator(en) en/of de voorzitter van de 

teamexamencommissie. Volgens lid 5 kan de kandidaat zich laten bijstaan door een 

meerderjarige persoon. 

Artikel 6 lid 2 bepaalt dat de beslissing schriftelijk bekend wordt gemaakt aan de kandidaat en 

zijn ouders indien de kandidaat minderjarig is. Uit de zin: ‘Tevens maakt de commissie haar 

beslissing bekend aan het bevoegd gezag, aan het bedrijf dat of de organisatie die de 

beroepspraktijkvorming verzorgt en aan de Onderwijsinspectie’ valt op te maken dat ook 

bezwaar tegen de beoordeling van een stage gezien wordt als een ‘revisieverzoek’. Immers 

alleen revisieverzoeken zijn volgens de reglementen beroepswaardig. 

 

2.1.4 Overzicht (klachten)instanties en (klachten)functionarissen ROCvA Sectie MBO 

Zoals we hier boven hebben kunnen zien, zijn MBO-studenten, meer nog dan andere 

leerlingen in het voortgezet onderwijs, dagelijks afhankelijk van een groot aantal 

verschillende functionarissen, afdelingen en gremia binnen hun specifieke MBO college, 

maar ook binnen het ROCvA. Deze functionarissen spelen allemaal hun eigen specifieke rol 

binnen het onderwijssysteem. Afhankelijk van het soort klacht gelden ook weer specifieke 

klachtenprocedures waarbij verschillende functionarissen ook weer verschillende functies 

hebben. Het zal voor studenten - zelfs al zouden zij kunnen vertrouwen op een 

laagdrempelige, begrijpelijke en toegankelijke klachtenprocedure - niet gemakkelijk zijn om 

de weg te vinden naar en om te gaan met al deze verschillende volwassenen van wie zij 

(vrijwel) allemaal in meer of mindere mate afhankelijk zijn.  

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle functionarissen en gremia die op de ROCvA-

website worden vermeld waar MBO-studenten direct of indirect mee te maken hebben. Voor 

sommige functies worden verschillende namen gehanteerd in de verschillende publicaties van 

ROCvA en de verschillende MBO Colleges. Mogelijk verwijzen verschillende namen naar 

dezelfde functionaris, dat is echter niet met zekerheid uit de website op te maken 

 

• Docent 

• Instructeur 

• Mentor 

• Team 

                                                             
56 De pdf met het Reglement is voor Safari (het internetprogramma van Apple) onleesbaar. Het is wel leesbaar wanneer het 

opgehaald wordt met Google Chrome. Overigens zijn de andere beschikbare, hier geraadpleegde documenten van de website 

wel leesbaar met Safari. Zie: 

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/reglement_commissie_van_beroep_voor_examens_rocva_def.pdf . 

Geraadpleegd op 2 mei 2016. 
57 Zie ook hierboven onder het kopje ‘Bezwaar maken bij commissie van beroep voor de examens’. 

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/reglement_commissie_van_beroep_voor_examens_rocva_def.pdf
http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/reglement_commissie_van_beroep_voor_examens_rocva_def.pdf
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• Studiebegeleider 

• Loopbaanbegeleider 

• Stagebegeleider/coördinator 

• Leerwerk-/stagemakelaar 

• Praktijkbegeleider 

• Afdelingsmanager 

• Onderwijsmanager 

• Onderwijsconsulent 

• Opleidingsmanager 

• Interne Begeleider 

• Zorgcoördinator 

• Pluscoach 

• Ombudsman  

• Vertrouwenspersoon  

• Meldpunt klachten 

• Klachtencommissie 

• Examencommissie 

• Commissie van Beroep voor de examens 

• Informatiecentrum (ROCvA) 

• Loopbaan Expertise Centrum  

• Bureau Studenten Zaken  

• Secretariaat 

• Receptiebalie 

• Directie 

• Raad van Toezicht van de Stichting ROCvA  

 

Buiten het ROCvA/MBO  

• stagebedrijf  

• leerplichtambtenaar 

• leerplichtplusambtenaar 

• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

• Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie Belangenorganisaties 

• Klachtenlijn van de Jongeren organisatie beroepsonderwijs (JOB) 

• JOB Examenlijn 

• Ombudslijn MBO 

• Klachtencommissie Governance en Beloning MBO  

• Inspectie van het Onderwijs (neemt klachten niet in behandeling, is uitsluitend ter 

 signalering bedoeld) 

• jeugdarts 

• rechter 

 

2.1.5 Knelpunten klachtenprocedures ROC van Amsterdam 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste knelpunten in de 

klachtenprocedures van het ROCvA. 
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Toegankelijkheid & kenbaarheid klachtenprocedures 

 Er is niet één ‘goede en toegankelijke’ klachtenprocedure die bij alle klachten kan worden 

gebruikt.
58

 Het ROCvA hanteert de volgende klachtenregelingen: 

o Reglement Klachtencommissie deelnemers 

o Examenreglement 

o Reglement Ombudsman 

o Reglement vertrouwenspersoon.  

 Van deze regelingen zijn alleen het reglement Klachtencommissie deelnemers en het 

Examenreglement op de website te vinden. De andere regelingen zijn op te vragen bij de 

ombudsman. 

 De reglementen zijn niet vanuit één plek te raadplegen. De reglementen die op de website 

staan, bevinden zich op verschillende plekken, andere reglementen ontbreken op de 

website en moeten opgevraagd worden. 

 De informatie over de klachtenprocedures en de benaming van de klachtenprocedures 

verschillen soms per publicatie. Zo wordt in het Studentenstatuut (ook wel bekend als het 

Deelnemersstatuut) verwezen naar het ‘Klachtenreglement studenten’. Bedoeld wordt het 

‘Reglement Klachtencommissie deelnemers’.  

 Geen van de reglementen zijn in voor scholieren toegankelijk taalgebruik opgesteld. Alle 

reglementen zijn opgesteld in formeel taalgebruik.
59

 

 Er wordt onvoldoende gecommuniceerd dat klachten die bij de ombudsman, de 

vertrouwenspersoon en de klachtencommissie terecht komen vertrouwelijk behandeld 

worden. 

 Uit de website blijkt niet dat ook aspirant-studenten een klacht in kunnen dienen en 

daarbij eventueel een beroep kunnen doen op de ombudsman, terwijl dit wel het geval is. 

 

Klachtencommissie 

 De samenstelling van de klachtencommissie wordt niet bekend gemaakt. 

 Het is de vraag of de klachtencommissie van de ROCvA onafhankelijk is nu alleen de 

voorzitter een externe partij is en het College van Bestuur uiteindelijk beslist over de 

klacht/beroep. 

 De klachtenprocedure duurt te lang, vijftig tot honderd schooldagen wanneer de student 

ook in beroep gaat.  

 De student heeft slechts tien dagen om (schriftelijk) in beroep te gaan tegen een besluit 

van de directie bij de klachtencommissie. 

 Grote beperking in de klachtenprocedure is dat er tegen niet ontvankelijkheid bij de 

klachtencommissie geen beroep aan te tekenen is. Onduidelijk is ook wat het ROCvA in 

zo’n geval met de klacht doet. 

                                                             
58 Zoals de MBO Raad en JOB aanbevelen in Klachtenbehandeling in het mbo. Richtlijn voor scholen en studenten 2014 in 

hoofdstuk 4 ‘Wat zijn de voorwaarden voor een goede klachtenafhandeling?’. 
59 Zie bv het examenreglement: http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_rocva_2016.pdf Ter 

vergelijking het examenreglement van het Vossius Gymnasium: http://www.vossius.nl/sites/default/files/vu26/1516_-

_examenreglement_klas_6.pdf  

http://www.rocva.nl/mbo/studenten/documents/examenreglement_rocva_2016.pdf
http://www.vossius.nl/sites/default/files/vu26/1516_-_examenreglement_klas_6.pdf
http://www.vossius.nl/sites/default/files/vu26/1516_-_examenreglement_klas_6.pdf
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 Er is geen mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een besluit van de 

klachtencommissie/College van Bestuur bij een externe klachtencommissie.
60

  

 

Ombudsman 

Sommige informatie over klachtenprocedures, zoals een aantal reglementen, is alleen via de 

ombudsman te verkrijgen. Daarmee is de student afhankelijk van de ombudsman en kan hij 

niet zelfstandig weten hoe en waar hij bepaalde klachten kan indienen. 

 

Vertrouwenspersoon 

 Het jaarverslag vermeldt niet hoe vaak de vertrouwenspersoon benaderd wordt, evenmin 

wordt vermeld of dit wordt bijgehouden.  

 Ook ontbreekt informatie over het soort meldingen en wat daarmee gedaan wordt. 

 

2.1.6 Aanbevelingen aan ROCvA 

Op basis van de knelpunten volgen hieronder een aantal aanbevelingen. 

 

 Vereenvoudig de klachtenprocedure, bij voorkeur door het aantal procedures zoveel 

mogelijk te beperken, het liefst tot één klachtenprocedure voor de verschillende 

regelingen. 

 Richt de procedure laagdrempelig in zodat de studenten niet afhankelijk is van 

anderen, bijvoorbeeld de ombudsman, bij het indienen van een klacht. 

 Vergroot de kenbaarheid van de procedure door deze op één vanaf de hoofdpagina aan 

te klikken pagina onder te brengen. 

 Hanteer consequent dezelfde benamingen. 

 Stel de procedures in voor studenten toegankelijk taalgebruik op, vermijd formeel 

taalgebruik. Maak de procedure inzichtelijk door bijvoorbeeld een routekaart of 

stappenplan op te stellen. 

 Benadruk en garandeer steeds de vertrouwelijkheid van de klachtenprocedures. 

 Stel een onafhankelijke klachtencommissie in.  

 Sluit aan bij de stichting ‘Onderwijsgeschillen’ zodat er een beroepsmogelijkheid is op 

het besluit van het CvB. 

 Verleng de bezwaar- en beroepstermijn voor de klager bij de klachtencommissie. 

 Maak openbaar hoe vaak de vertrouwenspersoon benaderd wordt, om wat voor 

meldingen het gaat en wat er mee gedaan wordt. 

 

                                                             
60 Het ROCvA is voor wat betreft reguliere klachten, niet aangesloten bij een externe klachtencommissie zoals de Landelijke 

Klachtencommissie Onderwijs. Student kunnen wel na het doorlopen van de klachtenprocedure klachten doorgeven aan de 

Ombudslijn-MBO, JOB en de Klachtencommissie Governance en Beloning MBO. Van deze mogelijkheid wordt echter geen 

melding gemaakt. De Ombudslijn-MBO oordeelt overigens niet over de klacht zelf. De Ombudslijn bekijkt alleen of de 

klachtenprocedure juist is gevolgd. Vervolgens wordt de klager weer terugverwezen naar de ombudsman of 

klachtencoordinator van de onderwijsinstelling. 
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2.2 Klachtenprocedures ROC TOP 

ROC TOP is een rijksbekostigde onderwijsinstelling die met 4.800 studenten verdeeld over 

twaalf locaties in Amsterdam en Almere een relatief kleinschalige MBO-opleiding biedt
61

. De 

school kent diverse klachtenregelingen:  

 

 Regeling Stichting Onderwijsgeschillen 

 Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen (Handboek Examinering) 

 Klachtenregeling Examinering 

 Klachtenregeling Ongewenst gedrag 

 Klachtenregeling Overige Klachten 

 Regeling Vertrouwenspersoon/Ombudsman.  

 

Al deze klachtenregelingen worden genoemd en (tot op zekere hoogte) omschreven in de 

(online) brochure ‘Klachten- en geschillenregelingen’.
62

 In de Jaarstukken 2014
63

 (die van 

2015 is niet te vinden op de website) wordt vermeld dat er in dat jaar 27 ‘casus’’ bij de 

ombudsman binnenkwamen, waarvan 21 klachten en zes meldingen. Eén casus was afkomstig 

van een medewerker, de overige van studenten (waarvan één gemeld door een begeleider van 

een student en vijf door ouders van studenten). Van de 21 klachten waren drie doorlopend uit 

2013, drie klachten kwamen binnen via de ombudslijn-MBO en één via de Commissie 

Onderwijsgeschillen.  

 

De meeste klachten gingen over uitschrijving (vaak gepaard met stoppen van 

studiefinanciering). Op twee klachten na (waarvan de behandeling doorloopt in 2015) werden 

de klachten afgehandeld, gemiddeld binnen een paar dagen.
64

 De Jaarstukken vermelden niet 

hoeveel klachten er bij de twee vertrouwenspersonen van ROC TOP binnenkwamen, wel dat 

alle klachten werden ‘opgelost’. Volgens de Jaarstukken zou in 2015 de klachtenregelingen 

geëvalueerd worden en bijgesteld. Daarover is geen informatie te vinden op de website, 

evenmin blijkt dat de klachtenregeling inmiddels (anno juli 2016) is bijgesteld. Ook wordt 

aangegeven dat ROC TOP in overweging neemt om een klachtenregeling voor ‘externe 

belanghebbenden’ toe te voegen.
65

 

 

Zowel de ombudsman als de vertrouwenspersoon zijn geen functies bij ROC TOP maar taken 

van ROC TOP-medewerkers.
66

 

 

                                                             
61 Jaarstukken 2014. Geïntegreerd jaardocument (vastgesteld door CvB d.d. 2 juni 2015, goedgekeurd door RvT d.d. 9 juni 

2015), blz. 11. Opgehaald op 23 maart 2016 op: http://docplayer.nl/5613044-Leeswijzer-9-1-missie-en-visie-mbo-met-

aandacht-voor-jou-10-1-1-missie-roc-top-met-aandacht-voor-jou-10-1-2-visie-10.html . Dit jaarverslag is op de website van 

ROC TOP niet te vinden. 
62 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/klachten-

_en_geschillenregelingen_deelnemersversie_vastgesteld_cvb_24-06_en_rvt_25-06-2013.pdf . Laatstelijk geraadpleegd april 

2016. 
63 http://docplayer.nl/5613044-Leeswijzer-9-1-missie-en-visie-mbo-met-aandacht-voor-jou-10-1-1-missie-roc-top-met-

aandacht-voor-jou-10-1-2-visie-10.html . Laatstelijk geraadpleegd  april 2016. 
64 Jaarstukken 2014, blz. 38. 
65 Idem. 
66 Meer hierover onder het kopje ‘Regeling vertrouwenspersoon/ombudsman’ 

http://docplayer.nl/5613044-Leeswijzer-9-1-missie-en-visie-mbo-met-aandacht-voor-jou-10-1-1-missie-roc-top-met-aandacht-voor-jou-10-1-2-visie-10.html
http://docplayer.nl/5613044-Leeswijzer-9-1-missie-en-visie-mbo-met-aandacht-voor-jou-10-1-1-missie-roc-top-met-aandacht-voor-jou-10-1-2-visie-10.html
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/klachten-_en_geschillenregelingen_deelnemersversie_vastgesteld_cvb_24-06_en_rvt_25-06-2013.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/klachten-_en_geschillenregelingen_deelnemersversie_vastgesteld_cvb_24-06_en_rvt_25-06-2013.pdf
http://docplayer.nl/5613044-Leeswijzer-9-1-missie-en-visie-mbo-met-aandacht-voor-jou-10-1-1-missie-roc-top-met-aandacht-voor-jou-10-1-2-visie-10.html
http://docplayer.nl/5613044-Leeswijzer-9-1-missie-en-visie-mbo-met-aandacht-voor-jou-10-1-1-missie-roc-top-met-aandacht-voor-jou-10-1-2-visie-10.html
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2.2.1 Klachtenprocedures ROC TOP en de kenbaarheid daarvan 

Net als ROCvA kent de website van ROC TOP een openbaar en een intern gedeelte. Voor dit 

onderzoek is de openbare website geraadpleegd. Op de openbare website van ROC TOP staan 

met betrekking tot klachten de brochure ‘Klachten- en geschillenregelingen’
67

 en de 

‘Regeling vertrouwenspersoon\ombudsman’
68

. Beide zijn te vinden vanaf de hoofdpagina 

onder de knop ‘Regels en wetgeving’. De klachtenbrochure is ook te vinden via de knop 

‘Algemene informatie’ op de homepagina onder de knop ‘Klachten’. Andere documenten 

waarin verwezen wordt naar de klachtenregeling zijn het Studentenstatuut
69

, Algemene 

Voorwaarden Onderwijsovereenkomst ROC Top 2015-2016
70

 en Algemene Voorwaarden 

behorend bij de Overeenkomst Examendeelname 2015-2016
71

 

 

Brochure ‘Klachten- en geschillenregelingen’ 

Het acht pagina tellende document ‘Klachten- en geschillenregelingen’ is bedoeld voor zowel 

medewerkers als deelnemers (studenten).
72

 Het taalgebruik is formeel en soms cryptisch.
73

 Op 

de tweede pagina staat tweemaal dezelfde tabel met een overzicht van welke klachten bij 

welke klachtencommissie en -regeling thuishoren. Van de vijf klachtenregelingen worden hier 

alleen de Regeling Stichting Onderwijsgeschillen en de Regeling Beroep tegen 

Examenbeslissingen genoemd. Voor de Regeling Stichting Onderwijsgeschillen wordt 

verwezen naar de website van de stichting. Bij het lezen ontstaat de indruk dat de tekst in de 

eerste plaats voor de medewerker is bedoeld en in minder mate voor de student. 

Volgens de brochure moet in geval van onvrede over beslissingen of gedragingen bezwaar 

aangetekend worden bij de betrokken manager. Daarna kan de klager zich desgewenst tot de 

ombudsman of een van de vertrouwenspersonen wenden. Wanneer het ‘moeilijk’ is om de 

klachten te melden bij de manager kan de klacht ook direct gemeld worden bij de ombudsman 

of vertrouwenspersoon. Als de klacht daarna nog steeds niet bevredigend is opgelost wordt de 

klacht behandeld via de relevante klachtenregeling. 

 

De brochure onderscheidt drie soorten klachten; klachten die betrekking hebben op 

ongewenst gedrag, klachten die betrekking hebben op de examinering en overige klachten. 

Klachten over ongewenst gedrag en overige klachten vallen onder de regeling Stichting 

Onderwijsgeschillen, klachten over examinering onder de Regeling Beroep tegen 

Examenbeslissingen. 

                                                             
67 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/regeling_vertrouwenspersoon_ombudsman_vastgesteld_cvb_18-06-

2013.pdf. Laatstelijk geraadpleegd april 2016. 
68 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/regeling_vertrouwenspersoon_ombudsman_vastgesteld_cvb_18-06-

2013.pdf . Laatstelijk geraadpleegd april 2016. 
69 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/09/Studentenstatuut-2015-2016-vastgesteld-door-CvB-op-150911.pdf. 

Laatstelijk geraadpleegd juni 2016. 
70 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/OOK-ROC-TOP-2015-2016-algemene-voorwaarden.pdf. Laatstelijk 

geraadpleegd juni 2016. 
71 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/Algemene-voorwaarden-examenovereenkomst-2015-2016.pdf. 

Laatstelijk geraadpleegd juni 2016. 
72 Hoewel verreweg de meeste klachten ingediend worden door studenten, worden de medewerkers het eerste genoemd in de 

brochure: ‘Medewerkers en deelnemers van ROC TOP kunnen binnen de organisatie worden geconfronteerd met 

gedragingen en beslissingen die naar hun mening onrechtvaardig of onrechtmatig zijn.’ Blz. 3. 
73 Bijvoorbeeld op pagina 3: ‘ROC TOP maakt, in het geval er sprake is van een externe Commissie, gebruik van de diensten 

van de Stichting Onderwijsgeschillen.’ 

http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/regeling_vertrouwenspersoon_ombudsman_vastgesteld_cvb_18-06-2013.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/regeling_vertrouwenspersoon_ombudsman_vastgesteld_cvb_18-06-2013.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/regeling_vertrouwenspersoon_ombudsman_vastgesteld_cvb_18-06-2013.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/regeling_vertrouwenspersoon_ombudsman_vastgesteld_cvb_18-06-2013.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/09/Studentenstatuut-2015-2016-vastgesteld-door-CvB-op-150911.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/OOK-ROC-TOP-2015-2016-algemene-voorwaarden.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/Algemene-voorwaarden-examenovereenkomst-2015-2016.pdf
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De brochure maakt verder een onderscheid tussen interne en externe klachtenbehandeling.
74

  

 

 Interne klachtenbehandeling ROC TOP 

Pagina 3 van de brochure vermeldt over de interne klachtenbehandeling onder meer: ‘Om een 

goede klachtbehandeling te waarborgen heeft de instelling een ombudsman aangesteld.’ De 

brochure vermeldt niet dat bij ROC TOP de ombudsman geen functie is maar een taak van 

een medewerker. Dat is relevante informatie voor de klager nu de ombudsman dus geen 

onafhankelijke, externe partij is. Een benaming als ‘klachtencoördinator’ was hier eerder 

passend geweest. De taak van de ombudsman wordt  op pagina 3 als volgt omschreven: ‘De 

ombudsman draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke 

klachten. Primair probeert hij klachten intern op te lossen, zo nodig begeleidt hij klagers bij 

de formalisering van een klacht. De ombudsman kan adviseren, bemiddelen en onderzoeken. 

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het signaleren van structurele knelpunten en 

misstanden binnen de organisatie.’ 

 

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor studenten en medewerkers die persoonlijk 

met ongewenste omgangsvormen worden geconfronteerd in de werk- of onderwijssituatie of 

in die situatie ongewenste omgangsvormen hebben gesignaleerd met betrekking tot seksuele 

intimidatie, racisme en geweld. Het gaat dan om kwesties, die niet ‘via de reguliere kanalen’ 

aan de orde kunnen worden gesteld of opgelost kunnen worden. Er wordt niet uitgelegd wat 

verstaan wordt onder ‘reguliere kanalen’. 

ROC TOP beschikt voor studenten over één interne klachtencommissie en dat is de 

Commissie van Beroep voor de Examens ROC TOP, waarover meer onder het kopje 

‘Commissie van Beroep voor de Examens’. 

 

 Externe klachtenbehandeling ROC TOP 

De brochure ‘Klachten- en geschillenregelingen’ vermeldt op bladzijde 4 dat klagers ‘in een 

aantal gevallen terecht bij enkele onafhankelijke, gespecialiseerde commissies van de 

Stichting Onderwijsgeschillen. Daarmee wordt aan betrokkenen de mogelijkheid geboden om 

kosteloos het oordeel van deskundigen te vragen, zonder dat de gang naar de rechter hoeft te 

worden gemaakt. Bij welke commissie een deelnemer bezwaar kan aantekenen is afhankelijk 

van de aard van het geschil of het type klacht. Hieronder wordt een overzicht gegeven van 

alle relevante commissies voor diegenen die bij ROC TOP werken of er een opleiding 

volgen.’ Dan volgt er een opsomming van de commissies waar medewerkers terecht kunnen. 

Dan volgt een opsomming van de externe commissies waar medewerkers terecht kunnen, 

maar niet - zoals de tekst belooft - waar studenten terecht kunnen.  

Wel staat op bladzijde 5 een ‘Route klachten deelnemers’, waaruit op te maken is dat er drie 

commissies zijn waar studenten terecht kunnen: een ‘speciale klachtencommissie’ voor 

klachten die onder de ‘Regeling klachten m.b.t. seksuele intimidatie’ vallen (deze regeling 

wordt verder nergens vermeld), Commissie van Beroep van de examens voor klachten over de 

                                                             
74 Onderwijsinspectie stelt overigens dat klachtenprocedures bij instellingen met interne klachtencommissie beter geregeld 

zijn dan instellingen zonder. Zie: 

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/klachtenbehandeling-in-het-mbo-onderzoek-2011-

2012.pdf , blz. 17. Laatstelijk geraadpleegd april 2016. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/klachtenbehandeling-in-het-mbo-onderzoek-2011-2012.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/klachtenbehandeling-in-het-mbo-onderzoek-2011-2012.pdf
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examinering en de Klachtencommissie met betrekking tot ‘Onderwijs overige klachten’. Uit 

de route valt niet op te maken onder welke regeling en bij welke commissie klachten andere 

klachten over ongewenst gedrag, zoals discriminatie, thuishoren (dat wordt wel op bladzijde 7 

vermeld). Bij wijze van uitleg staat boven de route dat wanneer een klager twijfelt over waar 

zijn klacht thuishoort hij daarover contact kan opnemen met de ombudsman. In de route 

wordt melding gemaakt van een ‘klachtenbureau’ waarover in de rest van de tekst noch op de 

website informatie te vinden is. 

 

De Regeling Stichting Onderwijsgeschillen staat niet op de website van ROC TOP, ook het 

Handboek Examinering ontbreekt. 

 

Klachtenregeling Ongewenst gedrag 

Op bladzijde 7 en 8 wordt per klachtenregeling omschreven welke commissie over welke 

klachten gaat. Op bladzijde 7 wordt onder het kopje ‘Klachtenregeling Ongewenst gedrag’ 

seksuele intimidatie weer samengevoegd met racisme en andere vormen van discriminatie. Er 

wordt voornamelijk in algemene termen uitgebreid ingegaan op de verplichtingen ten aanzien 

van klachtenregelingen en onafhankelijke klachtencommissies met name met betrekking tot 

medewerkers. Onderaan de pagina wordt summier ingegaan op de interne en de externe 

procedures met betrekking tot ongewenst gedrag. In eerste instantie dient de klager zich tot de 

vertrouwenspersoon of de ombudsman te richten (zonder dat hun contactgegevens vermeld 

worden) en als dat geen soelaas biedt tot de `Landelijke Klachtencommissie Onderwijs’ van 

de Stichting Onderwijsgeschillen. De Commissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit 

aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies 

een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Voor verder 

informatie en de reglementen wordt verwezen naar de website van de stichting: 

www.onderwijsgeschillen.nl. 

 

Klachtenregeling Examinering 

De ‘Klachtenregeling Examinering’ wordt op bladzijde 8 omschreven. Volgens ‘Klachten- en 

geschillenregelingen’ kunnen examenkandidaten ingevolge van de art. 7.5.1. van de WEB en 

de ‘Klachtenregeling examinering’ in beroep gaan tegen beslissingen van de 

examencommissie bij de Commissie van Beroep voor de examens. De commissie behandelt 

klachten die betrekking hebben op de door de Examencommissie ROC TOP vastgestelde 

examens. De zuiver interne commissie is volgens de tekst onafhankelijk en werkt volgens de 

Regeling Klachten (examenbeslissingen) van de ROC TOP. Er is geen verdere 

beroepsmogelijkheid is. De regeling voor de commissie is vastgelegd in het Handboek 

Examens dat onder meer op de openbare website van ROC TOP te vinden zou zijn. Dit is niet 

het geval, noch onder ‘Regels en wetgeving’ noch via de zoekfunctie is dit Handboek 

voorhanden. Er is via de pagina ‘Regels en wetgeving’ onder de knop ‘Examenwaaier’ wel 

een brochure te vinden met de titel ‘Hallo toekomst ik kom eraan. Examenvoorlichting’. Het 

Handboek wordt ook hier niet genoemd.  

 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Klachtenregeling Overige klachten 

De ‘Klachtenregeling Overige Klachten’ die op bladzijde 8 beschreven wordt ‘biedt 

deelnemers de mogelijkheid een klacht te uiten en te laten onderzoeken waarvoor binnen 

ROC TOP géén andere wijze van behandeling open staat. In geval een deelnemer minderjarig 

is hebben tevens zijn ouders/verzorgers dit recht. Indien de klacht een handeling, nalaten van 

een handeling, een beslissing of niet nemen van een beslissing van de teammanager betreft 

wordt die klacht eveneens bij de teammanager ingediend.’ De beschrijving van de interne en 

externe procedure voor deze klachten is identiek aan die zoals beschreven onder ‘Regeling 

ongewenst gedrag’. 

 

Van geen van de commissies wordt in de brochure de contactgegevens opgegeven. 

 

Studentenstatuut 

In hoofdstuk 5 van het Studentenstatuut
75

 worden de klachtenregelingen besproken. De hier 

omschreven klachtenprocedures wijken op belangrijke punten sterk af van de elders 

omschreven klachtenprocedures, zo wordt er een interne klachtencommissie genoemd die 

elders nergens genoemd wordt.  

 

Aan het begin van het hoofdstuk luidt het advies dat een klacht eerst besproken moet worden 

met degene op wie de klacht betrekking heeft. Hierin wijkt het statuut af van de 

klachtenregeling en de regeling ombudsman, waar geadviseerd wordt om eerst de 

onderwijsmanager te stappen. Wanneer de klacht de onderwijsmanager betreft dient de klacht 

direct bij de ‘klachtencommissie’ neergelegd worden, het College van Bestuur neemt dan een 

beslissing. Dit advies wordt overigens in geen van de overige publicaties gegeven. Evenmin 

wordt in de overige publicaties gesproken van een interne klachtencommissie. Uit het statuut 

blijkt ook niet hoe studenten in contact kunnen komen met deze commissie, ook ontbreken de 

reglementen voor deze commissie op de website. Op de webpagina ‘Regels en wetgeving’ is 

geen informatie te vinden over deze interne klachtencommissie. Vermoedelijk wordt naar 

dezelfde commissie verwezen onder 4.5, waarbij gemeld wordt dat tegen schorsing bezwaar 

gemaakt kan worden bij het CvB.  

 

Vervolgens kan de student bezwaar indienen bij de ‘klachtencommissie van ROC TOP 

conform de regeling Overige Klachten van ROC TOP. De student kan eveneens besluiten 

binnen tien werkdagen nadat het besluit tot schorsing is genomen het bezwaar rechtstreeks bij 

de klachtencommissie in te dienen. Uiterlijk binnen twintig werkdagen na indiening van het 

bezwaar brengt de klachtencommissie een gemotiveerd advies uit aan het bevoegd gezag. Het 

bevoegd gezag neemt binnen twintig werkdagen na ontvangst van het advies een beslissing en 

maakt deze kenbaar aan de betrokken student en aan de klachtencommissie.’ Er wordt geen 

informatie gegeven over hoe de student in contact kan komen met deze commissie. Volgens 

het document ‘Klachten- en geschillenregelingen’ is er voor studenten slechts één interne 

klachtencommissie en wel interne Commissie van Beroep voor de Examens ROC TOP.  

                                                             
75 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/09/Studentenstatuut-2015-2016-vastgesteld-door-CvB-op-150911.pdf. 

Laatstelijk geraadpleegd in juni 2016. 

http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/09/Studentenstatuut-2015-2016-vastgesteld-door-CvB-op-150911.pdf
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Brochure ‘Hallo toekomst ik kom eraan. Examenvoorlichting’ 

In diverse documenten wordt verwezen naar het Handboek Examinering voor informatie over 

de klachtenregeling inzake examens. Dit Handboek is echter niet aangetroffen op de website. 

Wel is er een brochure met de titel ‘Hallo toekomst ik kom eraan. Examenvoorlichting’. Het 

Handboek Examinering wordt in deze brochure niet genoemd.  

In paragraaf 1.5.4 wordt onder het kopje ‘Uitslag’ vermeld dat studenten in beroep kunnen 

gaan tegen een beslissing van de examencommissie. De beroepsprocedure voor examens 

wordt in hoofdstuk 3 weergegeven in formeel taalgebruik. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken 

van een ‘minnelijke schikking’.
76

 Studenten hebben tien dagen de tijd om schriftelijk in 

beroep te gaan tegen. De commissie heeft vervolgens twintig dagen om tot een besluit te 

komen, die termijn kan met tien dagen verlengd worden.  

 

Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst roc top 2015-2016 

Op verschillende plekken wordt verwezen naar de mogelijkheid om een klacht in te dienen of 

beroep aan te tekenen tegen een beslissing in de ‘Algemene voorwaarden 

onderwijsovereenkomst roc top 2015-2016’
77

. In 12.2 wordt summier verwezen naar het 

Studentenstatuut (dat hier het ‘Deelnemersstatuut’ genoemd wordt) en de klachten- en 

geschillenregelingen. In 14.1 wordt aanbevolen om geschillen eerst op te lossen met degene 

op wie het geschil betrekking heeft en vervolgens naar de onderwijsmanager te stappen. In 

14.2 wordt verwezen naar de examencommissies. Ook wordt verwezen naar de WEB (Wet 

Educatie Beroepsonderwijs) zonder dat uitgelegd wordt wat het WEB is. De 

klachtenregelingen worden verder nog genoemd in 17.1 en 19.2. 

 

Algemene Voorwaarden behorend bij de Overeenkomst Examendeelname 2015-2016 

De klachtenregeling wordt genoemd in 1.4 van de ‘Algemene Voorwaarden behorend bij de 

Overeenkomst Examendeelname 2015-2016’.
78

 

 

2.2.2 Klachteninstanties ROC TOP 

In de diverse regelingen, brochures en webpagina’s wordt verwezen naar diverse 

klachteninstanties. Hieronder volgt een overzicht. 

 

Vertrouwenspersoon en Ombudsman 

De taken van de vertrouwenspersoon en de ombudsman worden beschreven in de ‘Regeling 

Vertrouwenspersoon, Ombudsman’.
79

 Dit is een zeven pagina’s tellend document, opgesteld 

in formeel taalgebruik dat zowel op studenten als medewerkers gericht is. Het omschrijft de 

                                                             
76 In de brochure wisselen formeel en informeel taalgebruik elkaar af. Er worden vaak, ook in het meer informele deel, lastige 

woorden als ‘cesuur’ gebruikt zonder nadere toelichting. 
77 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/OOK-ROC-TOP-2015-2016-algemene-voorwaarden.pdf. Laatstelijk 

geraadpleegd juni 2016. 
78 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/Algemene-voorwaarden-examenovereenkomst-2015-2016.pdf. 

Laatstelijk geraadpleegd in juni 2016. 
79 http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/regeling_vertrouwenspersoon_ombudsman_vastgesteld_cvb_18-06-

2013.pdf Laatstelijk geraadpleegd april 2016. 

http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/OOK-ROC-TOP-2015-2016-algemene-voorwaarden.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/Algemene-voorwaarden-examenovereenkomst-2015-2016.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/regeling_vertrouwenspersoon_ombudsman_vastgesteld_cvb_18-06-2013.pdf
http://www.roctop.nl/wp-content/uploads/2015/07/regeling_vertrouwenspersoon_ombudsman_vastgesteld_cvb_18-06-2013.pdf


 34 

‘taken en verantwoordelijkheden’ van de ombudsman en de vertrouwenspersoon, alsook de 

achtergronden die een rol speelden bij de instelling van beide taken.
80

 Deze taken zijn 

noodzakelijk volgens de brochure omdat de klachtenprocedures ‘vaak complex zijn en 

gevoelig liggen’.
81

 

 

Onder het kopje ‘Achtergrond’ wordt uitgelegd dat ROC TOP haar bestuur en toezicht heeft 

ingericht volgens de code 'Goed bestuur in de BVE-sector', aldus de brochure. De regeling is 

volgens de tekst geldig voor het schooljaar 2013/2014, maar op de website is geen recentere 

versie te vinden. Verder wordt vermeld dat ‘medewerkers en studenten individueel met 

problemen en misverstanden te maken krijgen die niet bij OR [ondernemingsraad. LS] en/of 

SR [studentenraad. LS] thuishoren, die zij toch aan de orde willen stellen. In de WOR en de 

WEB worden diverse klachtenmogelijkheden aangegeven die ROC TOP behoort te bieden.’ 

Noch de WOR of de WEB worden nader verklaard, evenmin zijn deze te vinden op de 

website. Ook blijkt uit deze tekst dat klachten kennelijk ook bij de OR en SR neergelegd 

kunnen worden. Echter dat wordt niet vermeld in de brochure ‘Klachten- en 

geschillenregelingen’. Met betrekking tot de vertrouwenspersoon wordt de regeling zoals 

vastgelegd in de CAO wel vermeld, maar uitleg over de basis hiervoor voor studenten 

ontbreekt. 

 

De omschrijving van de functie van de ombudsman is in deze brochure identiek aan die in de 

brochure ‘Klachten- en geschillenregelingen’. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van 

de taken van de ombudsman. De ombudsman is niet onafhankelijk, zo blijkt uit de regeling. 

De ombudsman is een medewerker die wordt benoemd voor 0,1 fte (oftewel 160 uren per 

jaar) door het College van Bestuur. Volgens de brochure wordt de taak ‘onafhankelijk 

uitgevoerd’ en jaarlijks geëvalueerd door een commissie bestaande uit een CvB-lid en een lid 

op voordracht van de OR. Er is niets vastgelegd in de regeling omtrent de vertrouwelijke 

behandeling van klachten door de ombudsman. 

De omschrijving van de taak van de vertrouwenspersoon komt gedeeltelijk overeen met die in 

de brochure ‘Klachten- en geschillenregelingen’. In beide gevallen is de vertrouwenspersoon 

‘aanspreekpunt voor medewerkers en deelnemers die persoonlijk met ongewenste 

‘omgangsvormen worden geconfronteerd in de werk- of onderwijssituatie of in die situatie 

ongewenste omgangsvormen hebben gesignaleerd.’ Vertrouwenspersonen verlenen opvang, 

begeleiding en nazorg en gaan, in overleg met betrokkene(n) na welke oplossingen er 

mogelijk zijn, zowel formeel als informeel'. Volgens de Klachten- en geschillenregeling gaat 

het dan om kwesties, die niet via de reguliere kanalen aan de orde kunnen worden gesteld of 

opgelost kunnen worden. Er wordt niet nader uitgelegd wat onder ‘reguliere kanalen’ wordt 

verstaan. Aangegeven wordt dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk en integer moet zijn en 

‘in staat geheimhouding te betrachten’. 

 

ROC TOP beschikt over twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, beide 

medewerkers die benoemd worden door een interne commissie voor in principe 40 klokuren 

per jaar. 

                                                             
80 Bij ROC TOP zijn de ombudsman en vertrouwenspersoon geen functies maar taken van de medewerkers. 
81 Regeling vertrouwenspersoon/ombudsman 2013, blz. 1. 
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Examencommissie en Commissie van Beroep van de examens 

Omdat er geen regeling met betrekking tot de examencommissie noch de commissie van 

beroep te vinden is op de site van ROC TOP wordt voor een beschrijving van de beide 

commissies teruggegrepen op de brochure ‘Ik kom eraan. Examenvoorlichting’. In paragraaf 

2.2.1 wordt hier nader op in gegaan onder het kopje Brochure ‘Hallo toekomst ik kom eraan. 

Examenvoorlichting’. 

 

 

2.2.3 Overzicht (klachten)instanties en (klachten)functionarissen ROC TOP 

Zoals we hier boven hebben kunnen zien, zijn MBO-studenten, meer nog dan andere 

leerlingen in het voortgezet onderwijs, dagelijks afhankelijk van een groot aantal 

verschillende functionarissen, afdelingen en gremia binnen hun specifieke MBO college, 

maar ook binnen het ROC TOP. Deze functionarissen spelen allemaal hun eigen specifieke 

rol binnen het onderwijssysteem. Afhankelijk van het soort klacht gelden ook weer specifieke 

klachtenprocedures waarbij verschillende functionarissen ook weer verschillende functies 

hebben. Het zal voor studenten - zelfs al zouden zij kunnen vertrouwen op een 

laagdrempelige, begrijpelijke en toegankelijke klachtenprocedure - niet gemakkelijk zijn om 

de weg te vinden naar en om te gaan met al deze verschillende volwassenen van wie zij 

(vrijwel) allemaal in meer of mindere mate afhankelijk zijn.  

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle functionarissen en gremia die op de ROC 

TOP-website worden vermeld waar MBO-studenten direct of indirect mee te maken hebben. 

Voor sommige functies worden verschillende namen gehanteerd in de verschillende 

publicaties van ROC TOP. Mogelijk verwijzen verschillende namen naar dezelfde 

functionaris, dat is echter niet met zekerheid uit de website op te maken. 

 

Overzicht klachteninstanties ROC TOP 

 

• docent 

• mentor 

• studieloopbaanbegeleider 

• docententeam 

• onderwijsmanager 

• manager 

• teammanager 

• locatiemanager 

• verzuim coördinator  

• decanen 

• BPV coördinator 

• BPV begeleider 

• coördinator niveau 3 

• ombudsman 
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• vertrouwenspersoon 

• Bureau Klachten 

• klachtencommissie  

• examencommissie 

• Commissie van de beroep voor de examens 

• Zorgadviesteam 

• schoolmaatschappelijk werker 

• schoolcounselors  

• College van Bestuur 

• facilitaire medewerkers 

• administratieve medewerkers 

• budgetcoach 

• mbo-jeugdteam 

 

Buiten ROC TOP 

• stagebedrijf  

• Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

• leerplichtambtenaar 

• leerplichtplusambtenaar 

• Klachtenlijn van de Jongeren organisatie beroepsonderwijs (JOB) 

• JOB Examenlijn 

• Ombudslijn MBO 

• Klachtencommissie Governance en Beloning MBO  

• Inspectie van het Onderwijs (neemt klachten niet in behandeling, is uitsluitend ter 

 signalering bedoeld) 

• Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie Belangenorganisaties 

• Bureau Leerplicht/RMC  

• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

• jeugdarts 

• rechter 

• stagebedrijf  

• Rechter 

 

 

2.2.4 Knelpunten klachtenprocedures ROC TOP 

Zoals we hier boven hebben kunnen zien, zijn MBO-studenten, meer nog dan andere 

leerlingen in het voortgezet onderwijs, dagelijks afhankelijk van een groot aantal 

verschillende functionarissen, afdelingen en gremia binnen hun specifieke MBO college, 

maar ook binnen het ROC TOP. Deze functionarissen spelen allemaal hun eigen specifieke 

rol binnen het onderwijssysteem. Afhankelijk van het soort klacht gelden ook weer specifieke 

klachtenprocedures waarbij verschillende functionarissen ook weer verschillende functies 

hebben. Het zal voor studenten - zelfs al zouden zij kunnen vertrouwen op een 

laagdrempelige, begrijpelijke en toegankelijke klachtenprocedure - niet gemakkelijk zijn om 
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de weg te vinden naar en om te gaan met al deze verschillende volwassenen van wie zij 

(vrijwel) allemaal in meer of mindere mate afhankelijk zijn.  

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste knelpunten in de 

klachtenprocedures van het ROC TOP. 

 

Toegankelijkheid & kenbaarheid klachtenprocedures 

 Zoals ROC TOP zelf stelt zijn de klachtenprocedures complex. 

 Er is niet één ‘goede en toegankelijke’ klachtenprocedure die bij alle klachten kan worden 

gebruikt.
82

 ROC TOP hanteert de volgende klachtenregelingen met ieder verschillende 

procedures: 

o Regeling Stichting Onderwijsgeschillen 

o Handboek Examinering 

o Klachtenregeling Examinering 

o Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen 

o Klachtenregeling Ongewenst gedrag 

o Klachtenregeling Overige Klachten 

o Regeling Vertrouwenspersoon/Ombudsman 

 De brochure ‘Klachten- en geschillenregelingen’ is zowel gericht op de medewerker en de 

student. De brochure is echter meer op de medewerker afgestemd dan op de student, zo is 

het taalgebruik formeel en de brochure omvangrijk (acht pagina’s), inhoudelijk wordt de 

medewerker van meer informatie voorzien dan de student. 

 De brochure ‘Klachten- en geschillenregelingen’ vermeldt niet hoe en waar studenten in 

contact kunnen komen met de interne klachtencommissie en functionarissen. 

 De namen voor de klachtenregelingen worden niet consequent gebruikt. Zo verwijst de 

brochure naar een verder niet terug te vinden ‘Regeling klachten m.b.t. seksuele 

intimidatie’, waarmee waarschijnlijk de Klachtenregeling Ongewenst gedrag’ wordt 

bedoeld. 

 Op de website staat een achterhaalde versie van de Regeling Vertrouwenspersoon, 

Ombudsman, namelijk die voor het schooljaar 2013/2014. 

 De beschrijving van de klachtenprocedures in het Studentenstatuut wijkt sterk af van de 

klachtenprocedures zoals die elders zijn beschreven. 

 In het Studentenstatuut wordt verwezen naar een interne klachtencommissie waarover 

geen contactinformatie wordt gegeven en die verder ook niet terug te vinden is in de 

klachtenregeling noch op de website. 

 Via de zoekfunctie op de website is nauwelijks informatie te vinden over in de 

klachtenregeling genoemde regelingen, termen, functionarissen of afdelingen. 

 Het Handboek Examinering is niet te vinden op de website, noch wordt er naar verwezen 

in de examenvoorlichting. 

 Er wordt niets vermeld over de termijn waarbinnen de klachten afgehandeld worden. 

 

                                                             
82 Zoals de MBO Raad en JOB aanbevelen in Klachtenbehandeling in het mbo. Richtlijn voor scholen en studenten 2014 in 

hoofdstuk 4 ‘Wat zijn de voorwaarden voor een goede klachtenafhandeling?’. 
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Ombudsman 

 Bij ROC TOP is de ombudsman geen functie, maar een taak van een medewerker. De 

ombudsman is dan ook niet onafhankelijk en dus eerder een klachtencoördinator. 

 Er is niets vastgelegd over de vertrouwelijke behandeling van klachten door de 

ombudsman in de ‘Regeling vertrouwenspersoon/ombudsman’ 

 

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen 

 De student kan beroep aantekenen tegen examenbeslissingen bij een interne commissie. 

Hoewel de brochure anders vermeld is deze derhalve niet onafhankelijk.  

 De samenstelling van de klachtencommissie wordt niet bekend gemaakt. 

 De student heeft slechts tien dagen om beroep aan te tekenen bij de Commissie van 

Beroep voor de examinering, de commissie heeft daarentegen maar liefst dertig dagen om 

tot een besluit te komen. 

 

2.2.5 Aanbevelingen ROC TOP 

 Stel aparte klachtenregelingen op voor medewerkers en studenten en richt de informatie 

over de klachtenregeling specifiek op de student. 

 Vermeld de contactgegevens voor de verschillende commissies op de pagina en/of in de 

brochure m.b.t. de klachtenprocedure. 

 Vereenvoudig de klachtenprocedures, bij voorkeur tot één procedure voor de 

verschillende regelingen. 

 Creëer de functie ombudsman en stel een externe partij aan als ombudsman.  

 De procedure moet dusdanig laagdrempelig zijn dat de student niet afhankelijk is van 

anderen, bijvoorbeeld de ombudsman, om een klacht in te kunnen dienen. 

 Zorg dat de geldende regels geupdate worden op de website. 

 Zorg ervoor dat de beschrijving van de klachtenprocedures in alle publicaties hetzelfde is 

(dat geldt m.n. ook op hoofdstuk 5 van het Studentenstatuut). 

 Zorg ervoor dat de juiste klachtenregelingen vermeld wordt in het studentenstatuut.  

 Waarborg de vertrouwelijkheid in de klachtenprocedure.  

 Verbeter de zoekfunctie op de website. 

 Stel het Handboek Examinering beschikbaar aan studenten. 

 Verkort de beslistermijn van de beroepscommissie examens en/of verleng de 

beroepstermijn voor de student. 
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3. KLACHTRECHT IN DE WET- EN REGELGEVING EN HET INTERNATIONALE 

VERDRAGSRECHT 

 

3.1 Klachtrecht en het Internationale verdrag inzake de rechten van het kind 

Het IVRK bevat meerdere artikelen die (direct of indirect) relevant zijn voor het klachtrecht 

van minderjarigen.
83

 Kernbepalingen zijn de artikelen 2, 3, 6 en 12 IVRK:  

 

Artikel 2 (Non-discriminatie)  

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag 

beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van 

welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere 

overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, 

geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd.  

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind 

wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de 

omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de 

ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.  

 

Artikel 3 (Belang van het kind)  

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 

openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 

instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het 

kind de eerste overweging.  

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming 

en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en 

plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk 

verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en 

bestuurlijke maatregelen.  

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 

verantwoordelijk zijn voor de zorg of de bescherming van kinderen voldoen aan de door 

de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de 

gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.  

 

Artikel 3 IVRK bepaalt dat de belangen van het kind voorop moeten staan bij alle 

maatregelen die kinderen aangaan. Als belangen conflicteren dienen de belangen van 

kinderen in principe te prevaleren. Uit artikel 3 lid 3 IVRK vloeit in het kader van klachtrecht 

voort dat de overheid moet waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 

                                                             
83 In het Nederlandse rechtssysteem hoeft een verdrag voor het hebben van bindende werking niet te worden omgezet in 

nationale wetgeving. een verdrag als zodanig heft gelding in de nationale wet- en regelgeving. Na ratificatie maakt een 

verdrag onderdeel uit van de Nederlandse rechtsorde. In beginsel heeft een verdrag in Nederland dus bindende werking, is 

het geldig. Zie ook: J.H. de Graaf e.a., De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, Nijme- 

gen: Ars Aequi 2012. blz. 1.  
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verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door 

de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen.
84

 

 

Artikel 6 IVRK (Recht op leven en ontwikkeling) 

1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft. 

2. De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot 

overleven en de ontwikkeling van het kind. 

 

Artikel 12 (Recht op participatie en om gehoord te worden)  

1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te 

vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind 

betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in 

overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.  

2. Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere 

gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door 

tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze 

die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.  

 

Artikel 12 voorziet in recht van kinderen van zich te laten horen en de plicht van instellingen 

die de zorg over kinderen hebben - zoals onderwijsinstellingen - naar hen te luisteren. Ook 

verplicht artikel 12, zeker in combinatie met artikel 2 en 3, procedures en beleid dat hen 

aangaat aan te passen aan het kind. Met betrekking tot het klachtrecht en klachtenprocedures 

op scholen staat artikel 12 IVRK centraal. Het artikel staat ook wel bekend als het 

‘participatierecht’.
85

  

 

Verder zijn voor ten aanzien van het klachtrecht relevant: 

 

Artikel 13 (Vrijheid van meningsuiting) 

1. Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid 

inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te 

geven, ongeacht nationale grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte 

vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van enig ander middel naar zijn keuze. 

2. De uitoefening van dit recht kan uitsluitend worden onderworpen aan de beperkingen 

waarin de wet voorziet en die nodig zijn 

a) voor de eerbiediging van de rechten of de goede naam van anderen; of 

b) ter bescherming van de nationale veiligheid of van de openbare orde, de 

volksgezondheid of de goede zeden. 

 

                                                             
84 Zie ‘Neem mijn klacht serieus’, het in voetnoot 1 genoemde rapport van de nationale kinderombudsman. Blz. 9. En: 

General Comment nr. 14 on ‘The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration’ VN-

Kinderrechtencomité (2013).  http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf . Geraadpleegd 

op 3 april 2016. 
85 Uitgangspunt van het IVRK zijn de ‘3 P’s’: protection, provision en participation. Protection heeft betrekking op 

bescherming tegen mishandeling, uitbuiting en misbruik, provision omvat de toegang tot basiszorg en diensten voor 

jeugdigen en participation ziet op het fundamentele recht van minderjarigen om te worden geïnformeerd en gehoord en 

invloed uit te oefenen bijvoorbeeld binnen het gezin, op procedures die hen betreffen en beleid dat hen aangaat. 

http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
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Artikel 27 (Levensstandaard) 

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die 

toereikend is voor een goede lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en sociale 

ontwikkeling van het kind. 

2. De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind hebben de primaire 

verantwoordelijkheid voor het waarborgen, naar vermogen en binnen de grenzen van hun 

financiële mogelijkheden, van de levensomstandigheden die nodig zijn voor de 

ontwikkeling van het kind. 

3. De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden en 

met de middelen die hun ten dienste staan, passende maatregelen om ouders en anderen 

die verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit recht te verwezenlijken, en voorzien, 

indien de behoefte daaraan bestaat, in programma's voor materiële bijstand en 

ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting. 

4. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om het verhaal te waarborgen 

van uitkeringen tot onderhoud van het kind door de ouders of andere personen die de 

financiële verantwoordelijkheid voor het kind dragen, zowel binnen de Staat die partij is 

als vanuit het buitenland. Met name voor gevallen waarin degene die de financiële 

verantwoordelijk voor het kind draagt, in een andere Staat woont dan die van het kind, 

bevorderen de Staten die partij zijn de toetreding tot internationale overeenkomsten of het 

sluiten van dergelijke overeenkomsten, alsmede het treffen van andere passende 

regelingen. 

 

Artikel 28 (Onderwijs) 

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit 

recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er 

met name toe: 

a) primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te 

stellen; 

b) de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te 

moedigen, met inbegrip van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, deze 

vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken, en 

passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs en het 

bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk; 

c) met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te maken 

voor eenieder naar gelang zijn capaciteiten; 

d) informatie over en begeleiding bij onderwijs- en beroepskeuze voor alle kinderen 

beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken; 

e) maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal 

kinderen dat de school vroegtijdig verlaat, te verminderen. 

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat de wijze 

van handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is met de menselijke 

waardigheid van het kind en in overeenstemming is met dit Verdrag. 

3. De Staten die partij zijn, bevorderen en stimuleren internationale samenwerking in 

aangelegenheden die verband houden met onderwijs, met name teneinde bij te dragen tot 
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de uitbanning van onwetendheid en analfabetisme in de gehele wereld, en de 

toegankelijkheid van wetenschappelijke en technische kennis en moderne 

onderwijsmethoden te vergroten. In dit opzicht wordt met name rekening gehouden met 

de behoeften van de ontwikkelingslanden. 

 

Artikel 29 (Onderwijsdoelstellingen) 

1. De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn 

gericht op: 

a) de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en 

geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind; 

b) het bijbrengen van eerbied voor de rechten en fundamentele vrijheden van de 

mens, en voor de in het Handvest der Verenigde Naties vastgelegde beginselen; 

c) het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn eigen culturele 

identiteit, zijn taal en culturele waarden, voor de nationale waarden van het land 

waar het kind woont, het land waar het is geboren, en voor andere beschavingen 

dan de zijne; 

d) de voorbereiding van het kind op het dragen van verantwoordelijkheid in een vrije 

samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van 

geslachten, en vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige 

groepen en personen behorend tot de oorspronkelijke bevolking; 

e) het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving. 

2. Geen enkel gedeelte van dit artikel of van artikel 28 mag zo worden uitgelegd dat het 

de vrijheid aantast van individuele personen en rechtspersonen om 

onderwijsinstellingen op te richten en daaraan leiding te geven, evenwel altijd met 

inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vervatte beginselen, en van de 

vereiste dat het aan die instellingen gegeven onderwijs voldoet aan de door de Staat 

vastgestelde minimumnormen. 

 

Hoewel het recht om te klachten niet als zodanig en expliciet is vastgelegd, volgt het recht om 

te klagen evenwel impliciet uit de bepalingen van het IVRK.
86

 Uit het IVRK volgt ook dat wil 

het klachtrecht door minderjarigen geeffectueerd kunnen worden het klachtrecht toegankelijk 

en begrijpelijk moet zijn voor minderjarigen. De nationale kinderombudsman heeft tien regels 

geformuleerd waaraan het klachtrecht onder meer vanuit het IVRK en de daaruit 

voortvloeiende vereisten en verplichtingen zou moeten voldoen.
87

 De tien regels bieden een 

toetsingskader voor de praktijk. 

 

3.2 De 10 regels voor het klachtrecht vanuit het IVRK 

De 10 regels voor het klachtrecht zoals de Kinderombudsman deze heeft geformuleerd,
88

 

luiden: 

 

                                                             
86 ‘Neem mijn klacht serieus’, het in voetnoot 1 genoemde rapport van de nationale kinderombudsman. Blz. 10. 
87 Idem. Deze regels zijn geformuleerd voor kinderen in gesloten plaatsing. Niettemin zijn zij ook goed hanteerbaar voor 

minderjarigenklachtrecht in het algemeen. 
88 Idem. Blz. 11. 
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1. De klachtenprocedure is bekend en begrijpelijk 

Jongeren moeten weten dat de klachtenprocedure bestaat en hoe geklaagd kan worden. Zij 

moeten hierover zo spoedig mogelijk en blijvend geïnformeerd worden. Op de instelling rust 

hierbij een actieve informatieplicht, waarbij informatiemateriaal en -diensten beschikbaar 

worden gesteld. De informatie moet afgestemd zijn op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau 

van de jongeren. 

2. De klachtenprocedure is toegankelijk. 

 a. De procedure moet laagdrempelig zijn. Instellingen mogen het indienen van een 

 klacht  niet ontmoedigen. 

 b. Jongeren mogen zich laten bijstaan en vertegenwoordigen door een derde. 

 

3. Jongeren kunnen elke klacht naar voren brengen. 

Er worden geen restricties gesteld aan het soort klachten dat kan worden ingediend. 

Instellingen mogen daar niet op sturen of het indienen van bepaalde klachten belemmeren. 

Jongeren kunnen zelf beslissen waarover zij klagen en kunnen hun mening vrijelijk en veilig 

uiten. 

4. De klacht wordt binnen de klachtenprocedure in beginsel informeel behandeld en 

jongeren worden gehoord 

Binnen de klachtenprocedure heeft informele behandeling de voorkeur, tenzij het belang van 

de jongeren daarmee niet is gediend of dit gezien de aard van de klacht niet passend is. De 

voorkeur voor informele behandeling mag echter geen obstakel zijn voor de (uiteindelijke) 

toegang van jongeren tot een formele procedure. Jongeren hebben ook altijd het recht om te 

worden gehoord. 

5. De klachtenprocedure is onafhankelijk en onpartijdig 

De personen die de klachten behandelen zijn toegeruste professionals die niet werken voor en 

niet in dienst zijn van de betrokken instelling. 

6. De klachtenprocedure is afgestemd op de jongeren 

Het belang van de jongeren wordt voorop gesteld. De klachtenprocedure wordt uitgevoerd 

door competente mensen die zijn opgeleid voor het werken en communiceren met de 

doelgroep. Jongeren worden behandeld met inachtneming van leeftijd, speciale behoeften, 

rijpheid en bevattingsvermogen en van eventuele communicatiemoeilijkheden die zij kunnen 

ondervinden. 

7. Jongeren worden adequaat geïnformeerd over de voortgang en de beslissing. 

Jongeren moeten op een adequate en actieve wijze geïnformeerd worden, zowel over 

a. de voortgang van de behandeling van hun klacht als over 

b. de inhoud van de beslissing. Dat betekent dat de beslissing goed gemotiveerd moet zijn, dat 

het taalgebruik afgestemd is op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de jongeren en 

begrijpelijk voor hen is. 

8. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld 

9. Een gegronde klacht leidt tot herstel en er wordt van geleerd 

De klachtenprocedure biedt de mogelijkheid om een fout te herstellen. Indien nodig worden er 

daarbij excuses gemaakt en worden (herstel)maatregelen genomen. De procedure fungeert als 

terugkoppelingsmechanisme waardoor de instantie kan leren van fouten. De klachten worden 

gemonitord. 
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10. Er is toegang tot een tweede en onafhankelijke instantie om de klacht aan voor te 

leggen 

 

3.3 Wettelijk kader klachtenprocedure 

Op dit moment is de klachtenbehandeling bij MBO-scholen nog niet wettelijk geregeld. In 

een brief d.d. 9 juli 2012 heeft toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, toegezegd de klachtenprocedures voor MBO’s binnen 

twee jaar wettelijk te zullen vastleggen. De huidige stand van zaken is dat de Tweede Kamer 

nog over het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet 

educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het 

beroepsonderwijs’ moet stemmen.
89

 Leidend bij het opstellen van het wetsvoorstel is de 

klachtenregeling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
90

 Het wetsvoorstel is als bijlage 

opgenomen in deze rapportage. In de bijlage zijn eveneens relevante wetsartikelen met 

betrekking tot klachten uit de Awb opgenomen. 

Tot de wettelijke verankering van het klachtrecht voor MBO’s is het klachtrecht gebaseerd op 

adviezen van de overheid op dit gebied, afspraken met de MBO Raad (de MBO-branche-

organisatie) en de klachtenprocedures zoals deze door de MBO-instellingen zelf zijn 

vastgelegd. 

 

Er is overigens wel een wettelijke verplichting voor iedere instelling om een 

examencommissie in te stellen.
91

  

 

3.4 Klachtenprocedure volgens de Inspectie van het Onderwijs
92

 

De Inspectie van het Onderwijs raadt mbo-instellingen aan een algemene klachtenregeling op 

te stellen, hetgeen volgens de inspectie op de meeste MBO’s ook is gebeurd.
 93

 De inspectie 

stelt verder dat de klachtenregeling te vinden en te begrijpen moet zijn voor iedereen die er 

gebruik van wil maken. Regelingen moeten te vinden zijn in het ‘deelnemersstatuut’
94

, als 

apart document of op de website of het intranet van de instelling. Wanneer onduidelijk is bij 

wie een klacht ingediend moet worden indienen of als een algemene klachtenregeling 

ontbreekt, raadt de Inspectie aan de klacht te richten aan het bevoegd gezag van de instelling. 

Deze is volgens de Inspectie verplicht de klacht op de juiste plek terecht te laten komen. 

Klachten over examenbeslissingen horen volgens de inspectie thuis bij de commissie van 

beroep voor de examens van de instelling. Algemene klachten over examens vallen onder de 

algemene klachtenregeling van de instelling. 

Na behandeling van de klacht is er volgens de Inspectie in het mbo geen hoger beroep 

mogelijk binnen de instelling zelf. In dat geval staat de weg open naar rechtsbescherming 

‘buiten de deur’. Dit kan door de zaak bijvoorbeeld aanhangig te maken bij de rechter. In de 

                                                             
89 Kamerstukken II, 2015-2016, 34 347 nr. 7. Volgens de agenda van de Tweede Kamer, opgesteld op 15 april 2016 is in 

week 22 van 2016 gestemd over het wetsvoorstel. 
90 Kamerstukken II, 2015-2016, 34 347 nr. 6. Blz. 6. 
91 Artikel 7.4.5 Wet educatie en beroepsonderwijs. 
92 Zie: http://www.onderwijsinspectie.nl/contact/klachtenprocedure-per-onderwijssector#03. Geraadpleegd op 12 april 2016. 
93 Zie: http://www.onderwijsinspectie.nl/contact/klachtenprocedure-per-onderwijssector#03. Geraadpleegd op 12 april 2016. 
94 Hiermee wordt bedoeld: het studentenstatuut. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/contact/klachtenprocedure-per-onderwijssector#03
http://www.onderwijsinspectie.nl/contact/klachtenprocedure-per-onderwijssector#03
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meeste gevallen zal een rechter zich niet eerder uitspreken over een zaak dan wanneer de 

klachtmogelijkheden binnen de instelling zijn benut, aldus de Inspectie. 

 

3.5 Klachtenprocedure volgens de MBO Raad 

Zolang een wettelijke regeling ontbreekt, adviseert het MBO Raad om de Awb te hanteren als 

richtlijn voor (het inrichten van) klachtenprocedures. Verder wijst de MBO Raad op de 

wettelijke verplichting tot het uitbrengen van een jaarverslag waarin ook de afhandeling van 

klachten meegenomen wordt. De MBO Raad hanteert sinds 1 augustus 2014 de ‘Branchecode 

goed bestuur in het mbo’
95

 waarin als lidmaatschapseis bij de MBO Raad onder meer geldt 

het ‘zorgen voor transparante klachtenregelingen, zowel voor ‘externe belanghebbenden’ 

(mensen, (leer-)bedrijven of instanties buiten de school), als voor ‘interne belanghebbenden’ 

(personeel, studenten/ouders)’. De Branchecode goed bestuur mbo bevat eveneens afspraken 

over monitoring en handhaving. Eens in de twee jaar wordt de naleving van de code 

gemonitord. Bij een onafhankelijke handhavingscommissie, Klachtencommissie Governance 

en Beloning MBO
96

, kunnen meldingen worden gedaan als scholen niet aan de 

lidmaatschapseisen voldoen. 

In 2009 heeft de MBO Raad -  naar aanleiding van onderzoeken van de Inspectie voor het 

Onderwijs en de Jongerenorganisatie Middelbaarberoepsonderwijs (JOB,) waaruit bleek dat 

de klachtenafhandeling op MBO’s ondermaats was - een Handreiking Klachtenbehandeling 

MBO
97

 opgesteld. Deze Handreiking is in 2014 geactualiseerd. Aanleiding hiervoor was dat 

uit een inventarisatie van JOB bleek dat onder meer de vindbaarheid van de klachtenregeling 

op internet, de communicatie over de klachtenregeling en de toegankelijkheid (leesbaarheid) 

daarvan nog steeds te wensen overlieten. 

Het uitgangspunt van de MBO Raad voor de behandeling van klachten is het voorkomen van 

formele klachten. ‘Formele klachtenprocedures hebben vaak een onbevredigende uitkomst,’ 

aldus de Raad, omdat één van de partijen aan het kortste eind trekt en dat pakt vaak negatief 

uit voor de onderlinge verhoudingen. ‘Als een student kritiek of bezwaren uit bij een docent, 

een opleidingsmanager, een unitdirecteur of het college van bestuur, dan moet de betrokkene 

daarover serieus in gesprek gaan met de student om te proberen de zaak uit te praten of het 

probleem op te lossen. Als het even kan, moet het indienen van een klacht voorkomen 

worden,’ zo luidt het advies. 

Mocht het dan toch tot een procedures komen, dan adviseren de MBO Raad en JOB rekening 

te houden met de volgende zeven principes: 

1. Onafhankelijkheid 

2. Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

3. Toegankelijkheid en vindbaarheid 

4. Helderheid in de procedure 

5. Tijdsafspraken en termijnregels 

6. Registratie 

                                                             
95 https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/branchecode_goed_bestuur_in_het_mbo_2014.doc.pdf. 

Geraadpleegd op 6 mei 2016. 
96 https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/branchecode_goed_bestuur_in_het_mbo_2013.pdf , blz. 14/15. 

Opgehaald op 20 april 2016. Zie ook hieronder onder het kopje: ‘Klachtencommissie Governance en Beloning MBO’. 
97 http://www.mboraad.nl/sites/default/files/handreiking_klachtenbehandeling_mbo_2014.pdf. Opgehaald op 12 april 2016. 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/branchecode_goed_bestuur_in_het_mbo_2014.doc.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/branchecode_goed_bestuur_in_het_mbo_2013.pdf
http://www.mboraad.nl/sites/default/files/handreiking_klachtenbehandeling_mbo_2014.pdf
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7. Kwaliteitsborging: monitoring, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. 

 

Op basis van deze principes doet de MBO Raad de volgende aanbevelingen aan MBO-

instellingen. 

 

Stel een onafhankelijke ombudsman aan.  

Dit is een onafhankelijk persoon, die zich niet mag niet laten leiden door de belangen van het 

college van bestuur, de managers, de leraren of de studenten. Het kan een ombudsman zijn, 

maar ook een mentor, klachtencoördinator of een vertrouwenspersoon. De MBO Raad en 

JOB
98

 omschrijven in hun richtlijn voor klachtenbehandeling de ombudsman als ‘een 

onafhankelijk persoon, die zich niet mag niet laten leiden door de belangen van het college 

van bestuur, de managers, de leraren of de studenten. De ombudsman zorgt ervoor dat de 

procedure zorgvuldig verloopt en doet waar nodig verbetervoorstellen met het oog op 

kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. Samen met de klager kan de ombudsman 

beslissen of hij zelf de klacht afhandelen of dat de klacht de officiële klachtenprocedure 

ingaat. Deze ombudsman begeleidt de student verder bij het indienen van een officiële klacht. 

De klager moet volgens de MBO Raad en JOB kunnen rekenen op  vertrouwelijkheid en 

geheimhouding lopende de klachtenbehandeling. Zowel de klachtenregeling als de 

ombudsman moeten toegankelijk en vindbaar zijn. De procedure moet voor studenten helder 

zijn, bijvoorbeeld waar het gaat over de tijdafspraken en termijnen en om wat er van de 

student wordt verwacht. 

 

Stel een onafhankelijke klachtencommissie in 

Stel een klachtencommissie in die objectief en onafhankelijk klachten behandelt en daarover 

uitspraken doet. Om een klachtencommissie onafhankelijk te laten zijn, bestaat deze 

commissie bij voorkeur uit personen van binnen en buiten de school. Er is ook een reserve-

lid, dat kan optreden als één van de commissieleden zich bij een klacht niet meer onpartijdig 

kan opstellen en zich bij de behandeling daarvan tijdelijk moet terugtrekken. De commissie 

stelt haar eigen werkwijze vast en legt deze vast in een reglement. Dit reglement is openbaar 

en gemakkelijk vindbaar. De samenstelling en bereikbaarheid van de commissie zijn bekend 

bij de studenten. De klachtenregeling moet volgens de Branchecode goed bestuur in het mbo 

op de website van de school geplaatst worden. 

 

Zorg voor één goede klachtenregeling.  

De school beschikt over één goede en toegankelijke klachtenregeling, die bij voorkeur voor 

alle soorten klachten kan worden gebruikt. Deze is in voor studenten begrijpelijke taal 

geschreven, met duidelijke stappen en helderheid over verantwoordelijkheden, rechten, 

plichten en termijnen. De regeling is eenvoudig, transparant en gemakkelijk toepasbaar. De 

lengte van de klachtenprocedure is kort, maar wel verantwoord. In een bijlage bij de 

Handreiking geeft de MBO Raad een voorbeeld van een ‘uitgeschreven klachtenprocedure’.
99

 

                                                             
98 Klachtenbehandeling in het mbo. Richtlijn voor scholen en studenten 2014. Blz. 9.  
99 Dit is dezelfde procedure zoals die ook is opgenomen in de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’. 
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Wanneer een klager de interne klachtenprocedures bij een MBO-instelling doorlopen is, maar 

niet tevreden is met de afhandeling of het resultaat, dan kan hij zich tot de hierna opgesomde 

externe spelers richten. De MBO Raad noemt in dit verband: 

 

Ombudslijn MBO  

Op de website www.ombudslijn.nl wordt als taak van deze instantie omschreven het 

verbeteren van de klachtenafhandeling in het mbo en het verkrijgen van een beter zicht te op 

de omvang en aard van klachten. Ook houdt de Ombudslijn MBO bij wat de school doet met 

klachten. Uitgangspunt is dat de school verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

onderwijsovereenkomst en de daarbij behorende klachtenregeling. Bij de Ombudslijn MBO 

kunnen klachten alleen worden ingediend nadat de klager de hele procedure bij de MBO 

instelling heeft doorlopen. Het indienen van de klacht geschiedt via een digitaal 

klachtenformulier. Volgens de MBO Raad is de Ombudslijn een tijdelijke voorziening (tot 

2016) die de student op weg helpt in het traject van de klachtenafhandeling door hem door te 

verwijzen naar de juiste instanties die ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht. 

De Ombudslijn bemoeit zich niet inhoudelijk met de klacht en verwijst de klager door naar de 

ombudsman of klachtencoordinator van de instelling. Wel ziet de Ombudslijn erop toe dat de 

klachtenprocedure vervolgens juist gevolgd wordt door de school. 

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)  

JOB is een belangenvereniging voor en door MBO-studenten. Studenten kunnen hun klachten 

kwijt bij de telefonische klachtenlijn van JOB, die vier dagen per week bereikbaar is. Mede 

dankzij een actie van JOB zijn alle MBO-instellingen sinds 2011 verplicht te beschikken over 

een Centrale Studentenraad. JOB geeft door hen gesignaleerde problemen bij MBO-

instellingen door aan het ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie. Daarnaast werkt 

JOB samen met verschillende organisaties in het onderwijsveld: Stichting Samenwerking 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de MBO Raad en onderwijsconsulenten. JOB ontving 

in 2015 meer klachten dan over 2013 (1280)en 2014 (1295), namelijk 1132 klachten en 243 

vragen. De top 3 onderwerpen waren: centrale examens (249), schorsing/verwijdering (165) 

en weigering om toegelaten te worden (108).
100

 

 

Landelijke Klachtencommissie onderwijs 

De Landelijke Klachtencommissie maakt deel uit van de Stichting Onderwijsgeschillen. Bij 

deze commissie kunnen MBO-leerlingen terecht met klachten met betrekking tot seksuele 

intimidatie, geweld, rassendiscriminatie en andere vormen van discriminatie. Andere klachten 

kunnen aan de commissie worden voorgelegd indien de klachtenregeling van de instelling in 

die mogelijkheid voorziet. Momenteel zijn er 37 mbo-scholen bij deze stichting aangesloten, 

waaronder ROC TOP. 

 

Rechter 

Als een student zich niet wil neerleggen bij de uitspraak van de klachtencommissie binnen de 

instelling of die van de Landelijke Klachtencommissie onderwijs, kan hij of zij naar de 

rechter stappen.  

                                                             
100 Rapportage JOB Klachten en vragen, 15 februari 2016. 
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Klachtencommissie Governance en Beloning MBO 

Een andere instantie waar ouders en leerlingen van MBO-instellingen terecht kunnen, maar 

die in de Handreiking niet genoemd wordt, maar weer wel in de Branchecode goed bestuur in 

het mbo
101

 is de Klachtencommissie Governance en Beloning MBO. Deze commissie is 

behalve in de Branchecode alleen terug te vinden op de website van de MBO Raad.
102

. De 

klachtencommissie van de MBO Raad is zeer lastig te vinden op de website. Zo is onder het 

kopje Ouders & Studenten
103

 wel een paragraaf opgenomen over klachten
104

, maar de 

klachtencommissie van de MBO Raad wordt hier gek genoeg niet genoemd. De commissie is 

op twee manieren te vinden op de site: door klachtencommissie in te geven in het zoekvenster 

of door vanaf de homepage het volgende pad te volgen: thema’s/goed-

bestuur/klachtencommissie-en-monitoringscommissie. De commissie is niet te vinden op de 

websites van ROC van Amsterdam en ROC Top.  

Deze klachtencommissie is in 2010 ingesteld door de MBO Raad en het Platform Raden van 

Toezicht mbo-instellingen
105

. Het takenpakket van deze commissie is tweeledig. Enerzijds 

behandelt het klachten met betrekking tot het niet naleven van de ‘Branchecode goed bestuur’ 

van aangesloten MBO-instellingen. Er zijn tot dusver geen klachten in behandeling 

genomen.
106

 Een tweede taak is optreden als handhavingscommissie bij de 

lidmaatschapseisen voor aansluiting van mbo-scholen bij de Vereniging MBO Raad aan de 

hand van een door de Raad opgesteld toetsingskader.
107

 Zowel de leden als de MBO Raad zelf 

kunnen - zo blijkt uit de ‘Interne handhavingsprocedure’ - zelf een melding doen bij de 

commissie. Volgens de contactpersoon van de commissie is dat tot nu toe nog niet gebeurd.  

 

3.6 Gang naar de rechter 

Wanneer een student de gehele klachtenprocedure van de MBO-instelling heeft doorlopen en 

hij is ontevreden met het resultaat dan kunnen zijn of haar ouders of verzorgers richten tot de 

voorzieningen- of kantonrechter door een kort geding aan te spannen tegen de school. In 

                                                             
101 https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/branchecode_goed_bestuur_in_het_mbo_2013.pdf. Opgehaald op 

20 april 2016. 
102 https://www.mboraad.nl/themas/goed-bestuur/klachtencommissie-en-monitoringscommissie. Geraadpleegd op 12 mei 

2016. 
103 In tegenstelling tot de onderzochte ROC’s richt de MBO Raad zich kennelijk in de eerste plaats tot ouders. De 

onderzochte richten zich vrijwel altijd plaats tot de student.  
104 https://www.mboraad.nl/ouders-leerlingen. Geraadpleegd: 21 april 2016. 
105 Het Platform Raden van Toezicht bestaat sinds 2005. Dit is een netwerk met wisselende deelname vanuit de instellingen. 

Met ruim 160 deelnemers heeft het Platform een bereik naar alle raden van toezicht. Het Platform richt zich op: 

•    informatie over relevante beleidsontwikkelingen in het mbo; 

•    gedachtewisseling over voor toezichthouders relevante onderwerpen; 

•    professionalisering van toezichthouders; 

•    afspraken over collectief optreden, waar dat nodig is in het gezamenlijke belang. 

Zie ook: https://www.mboraad.nl/themas/toezicht. Geraadpleegd op 20 april 2016. 
106 Zo blijkt desgevraagd uit een reactie van de Klachtencommissie Governance, bij monde van de heer Christon van Vught, 

de contactpersoon van de commissie: ‘De klachtencommissie heeft tot op heden geen ontvankelijke klachten van 

leerlingen/ouders ontvangen. Wel komen er soms brieven/mails/telefoontjes met vragen over de mogelijkheden. In een 

enkel/incidenteel geval is er een schriftelijke klacht ingediend door een ouder/leerling die niet-ontvankelijk is verklaard 

omdat het ging over zaken die buiten de bevoegdheid van de klachtencommissie vallen.’ 
107 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/toetsingskader_commissie_handhaving_code_goed_bestuur_mbo_4-4-

16_goedgek.pdf. Geraadpleegd op 20 april 2016. 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/branchecode_goed_bestuur_in_het_mbo_2013.pdf
https://www.mboraad.nl/themas/goed-bestuur/klachtencommissie-en-monitoringscommissie
https://www.mboraad.nl/ouders-leerlingen
https://www.mboraad.nl/themas/toezicht
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/toetsingskader_commissie_handhaving_code_goed_bestuur_mbo_4-4-16_goedgek.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/toetsingskader_commissie_handhaving_code_goed_bestuur_mbo_4-4-16_goedgek.pdf
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principe hebben minderjarigen in Nederland geen zelfstandige toegang tot de rechter - 

behoudens zeer uitzonderlijke situaties.  

Uit de op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken valt op te maken dat ouders en verzorgers 

bij hoge uitzondering naar de rechter stappen met klachten over een mbo-instelling. En als dat 

wel gebeurt heeft het vrijwel altijd betrekking op het schoolgeld of toelating, of meer precies 

afwijzing, van een student. Tussen 1 januari 2007 en mei 2016 zijn er drie uitspraken 

gevonden die betrekking hebben op het onderwijs of de examens bij MBO-instellingen.
108

 Er 

is gezocht naar uitspraken met betrekking tot minderjarigen die ingeschreven waren bij een 

MBO en waarbij het geschil het onderwijs, examens of schorsing betroffen. De zoektermen 

waarmee is gezocht waren: MBO, middelbaar beroepsonderwijs, ROC (van) Amsterdam, 

ROC TOP en wettelijk vertegenwoordiger, toelating en Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet 

Onderwijs. Er zijn geen relevante uitspraken gevonden met betrekking tot ROC van 

Amsterdam of ROC TOP.
109

  

In een zaak bij de rechtbank Haarlem uit 2008 ging het om een leerling die verwijderd was 

van school nadat hij geweld had gebruikt tegen een docent. De rechter wijst het verzoek van 

de student om desondanks zijn opleiding te kunnen voortzetten op de school af.
110

 Een tweede 

zaak betreft een uitspraak van het Parket bij de Hoge Raad in 2011. Een student heeft 

letselschade opgelopen tijdens een door de MBO-instelling kartwedstrijd en wenst 

schadevergoeding. Volgens Hoge Raad is het oordeel van het hof dat de student niet 

redelijkerwijs dekking van een ongevallenverzekering mocht verwachten, onjuist noch 

onbegrijpelijk.
111

 In een zaak bij rechtbank Zeeland-Westbrabant uit 2013 is een student 

verwijderd nadat hij een cyberattack had gepleegd op het netwerk van de school en de student 

wil alsnog zijn studie voortzetten. Hier stelt de rechter de jongen in het gelijk omdat hij spijt 

heeft betuigd en de schoolleiding uit zichzelf op de hoogte heeft gebracht.
112

 

 

 

                                                             
108 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3873; ECLI:NL:PHR:2011:BQ2324; ECLI:NL:RBZWB:2013:9954. 
109 Dit wil overigens niet zeggen dat er geen rechtszaken waren, niet alle uitspraken worden gepubliceerd op rechtspraak.nl.  
110 ECLI:NL:RBHAA:2008. Zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3873  
111 ECLI:NL:PHR:2011:BQ2324. Zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2011:BQ2324 
112 ECLI:NL:RBZWB:2013:9954. Zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2013:9954 
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