
Klachtenregeling Stichting PROOLeidenLeiderdorp 

 

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een 
klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een 
veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch 
zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. 

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige 
klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en 
pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing 
van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van 
ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een 
beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht 
indienen bij de klachtencommissie. 

 

Contactpersoon 

Op onze school is een contactpersoon benoemd. Bij de contactpersoon kunt u altijd terecht om, 
vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon zal naar uw 
verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. 

 In de jaarinfo vindt u de gegevens van de interne contactpersoon van de Hasselbraam. 

 

Externe vertrouwenspersoon 

De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, 
aangesteld door ons schoolbestuur en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit bestuur vallen. 
De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen 
bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken 
met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. 

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De 
klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te 
nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen 
weten. 

We gaan er vanuit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld 
de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna 
nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal 
zoeken. 

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden: 

 Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl. 

 

Registratie 

Het behoort tot de taak van de contactpersonen meldingen en klachten te registreren en jaarlijks een 
geanonimiseerde rapportage te overleggen aan het bestuur. Daarnaast zal door de school een 
centraal systeem van incidentenregistratie worden bijgehouden dat inzicht kan verschaffen in de mate 
en ernst van problemen als bijvoorbeeld agressie. Op basis van deze gegevens kan de school 
gerichter maatregelen nemen en beleid maken. Ook de externe vertrouwenspersonen zijn verplicht 
om elk jaar ten behoeve van het bestuur een geanonimiseerd verslag te maken van de door hen 
behandelde zaken. 

 

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 

De inspectie van het onderwijs heeft een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. 
Zij adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig 
fysiek of geestelijk geweld zoals grove pesterijen. Ook kan men de vertrouwensinspecteur bellen voor: 



extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Leerlingen, 
docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen die met klachten te maken hebben, kunnen een 
beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school 
wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Telefoon: 0900–111 31 11. 

 

Belangrijke adressen zijn: 

Vertrouwenspersonen: 
GGD Hollands Midden 
Secretariaat PZJ, 
T: 088 308 3342 
E: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs, onderdeel van de stichting Onderwijsgeschillen: 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
T: (030) 280 95 90 
E: info@onderwijsgeschillen.nl  
www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Bevoegd gezag: 
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp 
Elisabeth hof 23 
2353EW Leiderdorp    
T: (071) 524 76 70 
E: mail@prooleiden.nl 
www.prooleiden.nl 

 


