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Bezwaar tegen de beslissing van de Commissie de klacht van een ex-werknemer, gericht tegen
de weigering van de voormalig werkgever om na het eindigen van het dienstverband een door
bezwaarde zelf gekozen loopbaantraject te faciliteren, niet in behandeling te nemen, omdat de
klacht onvoldoende betrekking heeft op kwaliteitsaspecten van het onderwijs als zodanig.
Indien een klacht voornamelijk betrekking heeft op rechtspositionele aangelegenheden anders
dan ter zake van bejegening of kwesties die het onderwijs raken, is er voor de Commissie geen
taak weggelegd. Bezwaarde voert weliswaar terecht aan dat de begeleiding van
personeelsleden van invloed kan zijn op de kwaliteit van het onderwijs, maar het verband
tussen de begeleiding waarop hij in dit geval aanspraak maakt en de kwaliteit van het onderwijs
is te ver verwijderd om de klacht in behandeling te nemen.
Bezwaar ongegrond.

BESLISSING OP BEZWAAR EX ARTIKEL 11 REGLEMENT LKC
naar aanleiding van een bezwaarschrift van de heer A te B, voormalig werknemer van C te B,
tegen de beslissing van de vicevoorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
(hierna: de Commissie), inhoudende het niet in behandeling nemen van de door bezwaarde
ingediende klacht.

1.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij brief met bijlagen van 14 december 2010 heeft bezwaarde een klacht ingediend over de
weigering van C een door bezwaarde zelf gekozen loopbaantraject te faciliteren. Dit klaagschrift
is op 21 december 2010 door de Commissie ontvangen en op 2, 10 en 19 januari 2011 door
klager aangevuld. Op 27 januari 2011 heeft de Commissie bezwaarde niet-ontvankelijk
verklaard omdat de klacht naar haar oordeel onvoldoende betrekking had op kwaliteitsaspecten
van het onderwijs als zodanig. Tegen deze beslissing heeft bezwaarde bij brief van 6 februari
2011, ingekomen op 10 februari 2011 bezwaar ingediend. Conform artikel 11 lid 4 van het
Reglement van de LKC heeft de Voorzitter van de LKC het bezwaar behandeld.

2.

HET BEZWAAR

Bezwaarde stelt dat een goede begeleiding naar een nieuwe baan op lange termijn preventief
werkt. Er zullen in de toekomst minder problemen ontstaan en hiermee wordt de kwaliteit van
het onderwijs verbeterd. Het begeleiden van docenten naar een nieuwe baan is een vorm van
nazorg en fungeert tevens voortdurend als een detectiepoort. Wanneer dat door een goede
begeleider wordt verricht stimuleert dat de bewustwording van de docent, hetgeen de kwaliteit
van het onderwijs ten goede komt. Er is derhalve een verband tussen een goede begeleiding
van docenten naar een nieuwe baan in het onderwijs en de verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs, aldus bezwaarde.

3.

OVERWEGINGEN VAN DE VOORZITTER

De LKC is ingesteld op grond van de zogeheten Kwaliteitswet 1998. Uit de wetsgeschiedenis
van deze wet blijkt dat het klachtrecht een instrument is om de kwaliteit van het onderwijs te
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verbeteren. Dat brengt met zich mee dat een bij de LKC ingediende klacht in beginsel
betrekking zal moeten hebben op kwaliteitsaspecten van het onderwijs als zodanig. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt voorts dat het klachtrecht niet als juridisch instrument wordt beschouwd
en dat klachtencommissies als de LKC niet dezelfde functie behoeven te vervullen als
geschillen-, bezwaar- of beroepscommissies. Dergelijke commissies hebben een taak in het
beslechten van conflicten over beslissingen met rechtsgevolg, zoals beslissingen die gevolgen
hebben voor de rechtspositie van een werknemer.
Gelet hierop hebben de op een school werkzame personeelsleden een klachtrecht, namelijk
indien en voor zover de kwaliteit van het onderwijs in het geding is. Daaronder kan eventueel de
bejegening van de op een school werkzame personeelsleden vallen. Indien een klacht
voornamelijk betrekking heeft op rechtspositionele aangelegenheden anders dan ter zake van
bejegening of kwesties die het onderwijs raken, is er echter voor de LKC geen taak weggelegd.
Uit de door bezwaarde ingezonden stukken blijkt dat zijn klacht in de kern gaat over de
juridische aanspraak op een bepaalde vorm van externe begeleiding na het van rechtswege
eindigen van een tijdelijk dienstverband. Daarmee is eerst en vooral de rechtspositie van
bezwaarde in het geding. De LKC is niet ingesteld om juridische aanspraken te beoordelen.
Bezwaarde voert weliswaar terecht aan dat de begeleiding van personeelsleden van invloed
kan zijn op de kwaliteit van het onderwijs, maar het verband tussen de begeleiding waarop hij in
dit geval aanspraak maakt – na beëindiging van het dienstverband – en de kwaliteit van het
onderwijs is te ver verwijderd om de klacht in behandeling te nemen.

4.

OORDEEL VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat het bezwaar
tegen de beslissing van 27 januari 2011 ongegrond is.

prof. mr. A.G. Castermans
voorzitter

namens deze

mr. J.J. van Beek
secretaris
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