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Aanvulling op de procedure klachten en geschillen zoals vastgesteld door het 

bestuur op 25 september 2014 

 

 

REGELING VOOR KLACHTEN AANGAANDE HET HANDELEN VAN EEN MEDEWERKER VAN HET 

SWV VO WESTLAND 

 

 

Het gaat hierbij om uitingen van ongenoegen over gedragingen, handelingen of het nalaten 

daarvan van een medewerker van het SWV VO Westland, hetwelk gevolgen heeft voor de 

leerling, diens ouder(s)/verzorger(s) of de school. 

Het verdient de voorkeur om een klacht langs de informele weg op te lossen. In geval van 

een klacht, wendt men zich in eerste instantie tot het personeelslid in kwestie. Leidt dat niet 

tot resultaat of kan om een andere reden niet met betrokkene gesproken worden, dan is de 

volgende stap om contact te leggen met de directeur van het samenwerkingsverband. 

Een klager kan besluiten om de klacht niet bij de directeur van het samenwerkingsverband in 

te dienen, maar bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, ook al schrijft de geldende 

klachtenregeling eerst een interne procedure voor. Daarnaast kunnen ouder(s)/verzorger(s), 

leerlingen, docenten, directies en besturen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van 

het Onderwijs benaderen wanneer zich in of rond de school problemen of ernstige klachten 

voordoen op het gebied van ongewenst gedrag en veiligheid die gerelateerd zijn aan een 

medewerker van het SWV VO Westland. 

 

PROCEDURE 

Het bestuur heeft de afhandeling van klachten over individuele medewerkers van het 

samenwerkingsverband gedelegeerd aan de directeur. De directeur stelt aan de hand van de 

binnengekomen klacht een interne klachtencommissie samen, waarvan zij zelf voorzitter is. 

De samenstelling van de interne klachtencommissie is afhankelijk van het type klacht en de 

aard van de klacht.  

Als de klacht de directeur betreft, dient de klacht te worden ingediend bij het bestuur van 

het SWV VO Westland. 

 

Klacht indienen 

 Indien een leerling, ouder(s)/verzorger(s) van een minderjarige leerling, een lid van 

het onderwijsgevende of onderwijsondersteunende personeel van de scholen binnen 

het samenwerkingsverband, een personeelslid van het samenwerkingsverband, een 
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lid van de directie of een bestuurslid wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, 

pesten, agressie, geweld, machtsmisbruik, racisme, discriminatie of disfunctioneren 

van een medewerker, kan hij/zij een klacht indienen bij de interne 

klachtencommissie, in casu bij de directeur van het samenwerkingsverband als 

voorzitter van de interne klachtencommissie. 

 Een klacht kan door de klager schriftelijk (per mail of brief) worden ingediend bij het 

SWV VO Westland. 

 De directeur kan de klager verzoeken de klacht eerst bij de betrokken medewerker 

van het samenwerkingsverband aanhangig te maken. 

 

Het horen 

 De directeur onderzoekt de klacht door de klager en de aangeklaagde, zo nodig 

buiten elkaars aanwezigheid, te horen. Dit horen geschiedt binnen 4 werkweken 

nadat de klacht bij de interne klachtencommissie is ingediend. 

 Het onderzoek van de commissie is niet openbaar. 

 Op verzoek van de klager of de aangeklaagde kan bij het onderzoek een 

vertrouwenspersoon aanwezig zijn. 

 

Verslaglegging van de bevindingen 

 De commissie maakt van het onderzoek een schriftelijk verslag op. Het verslag wordt 

ter kennisname opgestuurd naar klager en aangeklaagde. 

 De aangeklaagde wordt te allen tijde in de gelegenheid gesteld zich mondeling en/of 

schriftelijk te verweren. 

 Indien de commissie dit noodzakelijk acht, kan zij nader onderzoek verrichten. 

 De commissie legt haar bevindingen schriftelijk binnen 4 werkweken nadat de 

hoorzitting heeft plaatsgevonden, vast. Van dit rapport ontvangen klager en 

aangeklaagde een afschrift. 

 Indien de klager tijdens de procedure bij de commissie de klacht intrekt, wordt dit 

door de klager schriftelijk aan de commissie medegedeeld. De commissie besluit 

vervolgens of van een verdere procedure wordt afgezien of dat de commissie 

zelfstandig met de procedure doorgaat. 

 

Besluitvorming 

 Binnen 4 werkweken na het afsluiten van het onderzoek besluit het bestuur van het 

SWV VO Westland omtrent de te treffen maatregelen ten aanzien van de 

aangeklaagde, aan de hand van de bevindingen van de interne klachtencommissie. 

 De directeur stelt de aangeklaagde en de klager schriftelijk op de hoogte van de 

voorgenomen maatregelen ten aanzien van de aangeklaagde en rapporteert over de 

doorlopen procedure aan het bestuur van het SWV VO Westland. 
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Wettelijke meld- en aangifteplicht 

 

Bij een vermoeden van seksueel misbruik is het SWV VO Westland wettelijk verplicht contact 

op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren en zo nodig 

begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van het SWV VO Westland op 19 maart 2015. 


