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Verkort jaarverslag van de Commissie melden van een misstand vo 2018.
Deze Commissie is ingesteld op basis van de klokkenluidersregeling van de VOraad. Er is door de VO-raad een Voorbeeld Klokkenluidersregeling gepubliceerd.
Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs die de Voorbeeld
Klokkenluidersregeling overnemen, vallen onder de bevoegdheid van deze
Commissie. De VO-raad heeft de Commissie ondergebracht bij
Onderwijsgeschillen die de Commissie administratief en juridisch ondersteunt.
De Commissieleden zijn per 1 augustus 2017 benoemd.
Doel van de Klokkenluidersregeling
De regeling is bedoeld voor het melden van vermoedens van misstanden in gevallen waarin van een
medewerker of een ouder of leerling in het voortgezet onderwijs niet kan worden verwacht dat hij of zij
gebruik maakt van de andere voorzieningen, zoals het klachtrecht. De bedoeling is dat de regeling
drempels wegneemt die in de weg staan om daadwerkelijk ‘de klok te luiden’ over het vermoeden van
een misstand.
Voor leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers is er de Commissie melden van een misstand
Per 1 juli 2016 is het Huis voor klokkenluiders ingesteld. Daar kunnen alleen werknemers een melding
doen. Ouders of verzorgers (wettelijk vertegenwoordigers) van leerlingen en leerlingen zelf kunnen
geen melding van een misstand doen bij het Huis voor klokkenluiders. Daarom heeft de VO-raad
besloten om voor meldingen van ouders en leerlingen een landelijke commissie in te stellen.
Taak van de Commissie
De Commissie heeft tot taak een door een ouder of leerling gemeld vermoeden van een misstand in het
voortgezet onderwijs te onderzoeken en daarover een adviesrapport uit te brengen aan het
schoolbestuur.
De werkwijze van de Commissie is neergelegd in een reglement.
Samenstelling van de Commissie:
 prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, voorzitter
 mr. dr. H.G. Warmelink, vicevoorzitter/lid
 drs. M.J. Fait, lid
 mr. L.S. Mol, lid
Kijk voor de actuele samenstelling van de Commissie op de website
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108058 – 7 mei 2018
Melding over een vermoeden van misstanden op een school in het voortgezet onderwijs
Samenvatting
Aan de Commissie is een melding over een vermoeden van misstanden op een school voor
voortgezet onderwijs voorgelegd.
De Commissie heeft onderzoek gedaan naar de melding en als volgt gereageerd:
Als alleen de ouder bij wie het kind is ingeschreven wordt uitgenodigd voor de MR-verkiezing,
en daar wordt geen objectieve rechtvaardiging voor aangedragen, dan is dat in strijd met het
non-discriminatiebeginsel. Dat heeft de school zelf ook ingezien en zij heeft dit inmiddels
veranderd. Alle ouders met het ouderlijk gezag hebben nu stemrecht.
Dat er in 2015 een document in het leerlingdossier van de zoon van de melder was opgenomen,
zonder dat de school de melder hiervoor toestemming had gevraagd, maakt nog niet dat sprake
is van een misstand. Daarvoor is vereist dat het maatschappelijk belang in het geding is.
Als een school met toepassing van de heersende regels een beslissing neemt op het verzoek
van één ouder om bijzonder verlof, terwijl de andere ouder daar niet mee instemt, dan is dat
geen misstand, mits een zorgvuldige procedure is gevolgd.
De Commissie concludeert dat de melding, beoordeeld naar de situatie zoals deze nu is,
ongegrond is. De Commissie adviseert de school om beleidswijzigingen en veranderingen in
haar handelwijze goed te communiceren met ouders die de school eerder hebben gewezen op
de mogelijke onjuistheid van de handelwijze of het beleid van de school.
Meer informatie over de Commissie vindt u op de website
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