Klachtrecht
1.

Inleiding

Waar mensen samen werken, gaan soms dingen mis. De meeste klachten en problemen
over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders,
leerling, personeel en schoolleiding opgelost worden. Als dat niet lukt, zijn er binnen het Dr.
Nassau College ook andere en meer formele mogelijkheden om problemen en klachten aan
te kaarten. De basis hiervoor ligt in de Klachtenregeling.
Zie hiervoor de website: www.dr.nassaucollege.nl
In de Klachtenregeling onderscheiden we contactpersonen, vertrouwenspersonen en de
klachtencommissie.
De contactpersoon is aangesteld als aanspreekpunt bij gebeurtenissen/klachten die niet van
seksuele aard zijn. De contactpersoon verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. De
contactpersoon verifieert bij de klager of de zaak is opgepakt en/of opgelost.
Klachten die vallen onder de noemer van seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
moeten rechtstreeks gemeld worden aan de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of via
bemiddeling een oplossing kan worden bereikt, maar begeleidt de klager ook verder in de
procedure.
Mocht een betrokkene ondanks bemiddeling of zonder meer een klacht willen indienen dan
kan dit direct bij de Klachtencommissie. Deze bestaat uit leden die onafhankelijk zijn van de
school.
2.

Contactpersonen op de scholen

De contactpersoon fungeert als aanspreekpunt bij ongewenste omgangsvormen op school,
zoals discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld. De contactpersoon verwijst de
klager naar de vertrouwenspersoon.
Locatie Quintus:

mevrouw R. de Gooijer en de heer R. Enzlin

Locatie Penta/bedrijfsbureau:

mevrouw I. Meuldijk, de heer H. Kriek,
de heer R. van den Broeke

Locatie Beilen:
Locatie Aa en Hunze:

mevrouw A. Jongsma

Locatie Norg:

mevrouw A. Arends

Locatie ISK:

mevrouw E. Hoekstra

3.

Externe vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school. De vertrouwenspersoon gaat
onder andere na of de klager geprobeerd heeft de klacht zo mogelijk met de aangeklaagde of
met de directie op te lossen. Als dat niet het geval is, zal de vertrouwenspersoon bekijken of
eerst voor deze weg kan worden gekozen. De vertrouwenspersoon kan de klager bijstaan bij
het indienen van een klacht. We onderscheiden twee vertrouwenspersonen:
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals discriminatie, racisme,
pesten, agressie en geweld, kunnen ouders, leerlingen en medewerkers een beroep doen op
de vertrouwenspersoon de heer J. Boschloo.
Deze is te bereiken per mail: jentboschloo@planet.nl .

Klachten die vallen onder de noemer van seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten kunnen
rechtstreeks gemeld worden aan onze vertrouwenspersoon de heer J. Wibbens. Deze is te
bereiken per mail: j.wibbens@wibbens.nl . Deze gaat na of via bemiddeling een oplossing
kan worden bereikt, maar begeleidt de klager ook verder in de procedure.
4.
Klachtencommissie
Klachten die naar de mening van ouders/leerling niet naar behoren zijn opgelost, kunnen
worden onderworpen aan het objectieve onderzoek van de klachtencommissie van de school.
De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert hierover aan het bevoegd gezag.
Het betreft hierbij klachten over de begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, bejegening van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie,
ongewenste omgangsvormen en ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie.
De klacht kan schriftelijk worden ingediend bij:
Klachtencommissie Dr. Nassau College
T.a.v. de voorzitter
Postbus 186
9400 AD Assen
De volledige klachtenregeling kunt u vinden op de website van de school:
www.dr.nassaucollege.nl
5.
Vertrouwensinspecteur
Ouders/leerlingen kunnen ook de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie
raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van
seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en
radicalisering.
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden
aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw
melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo
nodig kan de vertrouwensinspecteur adviseren in het traject naar het indienen van een
formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel
misdrijf (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.
Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is: 0900 111 3111
6.
Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van
ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de
schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict,
is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie.

7.
Vertrouwenspersoon integriteit
Bij de vertrouwenspersoon integriteit kun je terecht als je vermoedt dat er sprake van een
misstand is die je niet intern aan de orde weet te stellen. Het melden van een misstand wordt
gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en zal
serieus worden onderzocht.
De vertrouwenspersoon integriteit is mevrouw D. Bodenstaff. Deze is te bereiken per mail:
b.j.bodenstaff@hetnet.nl .

