Landelijke
Klachtencommissie
Onderwijs

107014 ‐ Een goed werkgever voert met zijn werknemer (docent) het gesprek over ontstane
verwijdering tussen de docent en zijn team
ADVIES
inzake de klacht van:
mevrouw A, leerkracht op B, klaagster
tegen
mevrouw C, directeur van B, verweerster
gemachtigde: de heer mr. M.G. Hofman

1.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij klaagschrift van 28 september 2015, aangevuld op 13 en 26 oktober 2015, 5 en 12
november 2015 en 31 maart 2016, heeft klaagster op grond van de geldende klachtenregeling
een klacht tegen verweerster ingediend met de volgende inhoud:
Mevrouw A klaagt erover dat de schoolleiding van B niet heeft gezorgd voor een veilig
klimaat op de school. Volgens klaagster is er sprake van discriminatie.
Zo heeft de schoolleiding niet adequaat opgetreden als leerlingen haar uitscholden of
belachelijk maakten en als collega's haar onheus bejegenden. Daarnaast is zij in een
onveilige situatie niet ondersteund door collega's. Ten slotte heeft klaagster het gevoel
dat de schoolleiding haar zorgen over het pedagogisch klimaat op de school, niet
serieus heeft genomen.
Dit alles zoals nader toegelicht in het klaagschrift en de aanvullingen.
Vanuit het secretariaat van de Commissie is telefonisch met partijen overlegd over de
gewenste wijze van klachtafhandeling: eerst het schoolbestuur in de gelegenheid stellen de
klacht zelf te behandelen, mediation of formele klachtbehandeling. Naar aanleiding van de
uitkomst van deze gesprekken heeft het schoolbestuur op 3 december 2015 de mogelijkheid
gekregen de klacht op te lossen. Klager heeft de Commissie op 19 februari 2016 laten weten
dat zij alsnog een formele klachtafhandeling wenst.
Verweerster heeft op 22 maart 2016 een verweerschrift met bijlagen ingediend.
Op verzoek van de Commissie heeft ook het bevoegd gezag de klachtenregeling en de
schoolgids die door de school zijn vastgesteld, verstrekt.
Alle stukken zijn in afschrift aan partijen gestuurd.
De mondelinge behandeling van de klacht vond plaats op 6 april 2016 te Utrecht.
Klaagster was aanwezig en werd vergezeld door mevrouw D en mevrouw E, beiden als
vertrouwd persoon. Verweerster was aanwezig en werd bijgestaan door de gemachtigde.
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Onder handhaving van hun standpunten hebben partijen een nadere toelichting gegeven.
Hetgeen in de stukken en op de zitting naar voren is gebracht is, voor zover relevant, zakelijk in
dit advies weergegeven.
2.

DE FEITEN

Klaagster is sinds 1 augustus 2009 werkzaam op B als docent algemeen vormend onderwijs en
beeldende vorming en als docent Engels. Zij beschikt over veel ervaring in het
Praktijkonderwijs. Naar aanleiding van een incident op 27 maart 2015 is klaagster door de
teamleider en verweerster tijdelijk vrijgesteld van werkzaamheden. Op 2 april 2015 heeft
verweerster een gesprek met klaagster gevoerd over het incident. Klaagster heeft aangegeven
dat zij zich niet gesteund voelt en geen vertrouwen krijgt. Na het gesprek op 2 april 2015 heeft
klaagster haar werkzaamheden hervat, met uitzondering van haar taak als mentor. Klaagster
heeft zich op 20 april 2015 ziek gemeld en is vervolgens met psychologische coaching en
begeleiding weer teruggekeerd. Op 21 mei is klaagster opnieuw uitgevallen met klachten van
psychische aard. Op dit moment loopt een re‐integratietraject.
3.

OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van de klacht overweegt de Commissie het volgende.
Het is beleid van de Commissie om de directeur van de school aan te wijzen als verweerder, als
zijnde verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat. Het gegeven dat er geen conflict
bestond tussen klaagster en de directeur, is voor de behandeling van de klacht niet relevant.
De aanvankelijke klacht was nauwelijks onderbouwd met data en feiten, maar op grond van de
nadere inlichtingen die door partijen zijn verstrekt, is duidelijk geworden wat de aard is van de
klacht en waarin deze haar grondslag vindt. Van termijnoverschrijding is de Commissie niet
gebleken. De klacht is derhalve ontvankelijk.
Klaagster heeft haar klacht dat er geen sprake is van een veilig pedagogisch klimaat op school
willen illustreren met voorbeelden waarbij de schoolleiding niet adequaat zou zijn opgetreden
tegen handelen van leerkrachten en leerlingen. Doordat de school haar zorgen over het
pedagogisch klimaat niet serieus heeft genomen, heeft klaagster zich gediscrimineerd gevoeld.
Vanwege het gebruik van de term discriminatie heeft de Commissie aan klaagster gevraagd
waar zij op doelt als ze zich gediscrimineerd voelt en wat de kern van haar klacht is. Bij de
toelichting van haar klacht is gebleken dat het geen klacht is over discriminatie. In die zin is de
klacht dan ook ongegrond. Klaagster heeft ter zitting duidelijk gemaakt dat zij de term
discriminatie gebruikt heeft om aan te geven dat zij als betrokken en ervaren werknemer niet
gehoord is. Daardoor heeft zij het gevoel gekregen dat zij niet serieus is genomen. De
Commissie beschouwt dit als de kern van de klacht en zal de klacht als zodanig beoordelen.
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Ter zitting is gebleken dat het pedagogisch beleid van de school in de loop der jaren is
gewijzigd. De Commissie overweegt dat bij veranderingsprocessen van de schoolleiding
verwacht mag worden dat de medewerkers meegenomen worden in het proces. Verweerster
heeft dit gedaan door het verzorgen van scholing en training. Uit de incidenten die zich in de
loop der tijd hebben voorgedaan, is echter gebleken dat tussen betrokkenen een verschil van
visie is ontstaan over de gewenste pedagogische aanpak op school. Daardoor is klaagster
steeds meer los komen te staan van het docententeam. Ter zitting is gebleken dat de visies van
klaagster en verweerster ten aanzien van het pedagogisch klimaat op school niet wezenlijk
verschillen. Hoewel de incidenten die zich hebben voorgedaan besproken zijn, heeft
verweerster niet het gesprek gevoerd met klaagster over de ontstane verwijdering tussen
klaagster en het docententeam. De gesprekken zijn steeds gevoerd in het licht van de
psychische klachten van klaagster, maar hadden geen betrekking op de inhoudelijke kwesties
die klaagster naar voren wilde brengen. Afgezien van de mogelijke uitkomsten van een
dergelijk inhoudelijk gesprek, had verweerster dit inhoudelijke gesprek als goed werkgever wel
moeten voeren. In die zin is de klacht gegrond.
OORDEEL VAN DE COMMISSIE
De Commissie komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat de klacht
over discriminatie ongegrond is. De klacht dat klaagster niet serieus is genomen is gegrond,
omdat inhoudelijke gesprekken met klaagster over het pedagogisch klimaat op school
achterwege zijn gebleven, hoewel daartoe zeker aanleiding bestond.
4.

AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE

De Commissie ziet geen aanleiding tot het doen van aanbevelingen aan het bevoegd gezag die
niet reeds uit de overwegingen voortvloeien.

Aldus gedaan te Utrecht op 9 mei 2016 door mr. dr. H.G. Warmelink, voorzitter,
drs. M.J.M.N van der Drift en drs. C.T.M. Jaartsveld, leden, in aanwezigheid van
mr. H.J. van der Ende, secretaris.

mr. dr. H.G. Warmelink
voorzitter
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