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Huishoudelijk reglement van de Klachtencommissie 

Op het niveau van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is er een Klachtencommissie geïnstalleerd met 
een evenwichtige samenstelling die bevoegd is klachten te behandelen van leerlingen en ouders 
over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van be-
slissingen van/door hun school-, centrum- of internaatsbestuur. De Klachtencommissie houdt zich 
daarbij aan de algemene principes zoals bepaald door de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. 

Hoofdstuk I. - Inleidende bepalingen 

Art. 1. 

Wordt hierna verstaan onder: 

• Klacht: elke schriftelijke uiting van onvrede over gedragingen en beslissingen dan wel het na-
laten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door de Aangeklaagde.  

• Klager: de betrokken personen zoals, naargelang van het geval, gedefinieerd onder artikel 3, 
41° van het Decreet basisonderwijs of artikel 3, 9° van de Codex S.O., zijnde de personen die 
het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige die leerling is van de 
school ingericht door de Aangeklaagde, onder hun bewaring hebben of, in het secundair on-
derwijs, de leerling zelf, die een klacht hebben gemeld of ingediend en een persoonlijk en 
rechtstreeks belang kunnen aantonen. 

• Aangeklaagde: het bestuur zoals gedefinieerd onder artikel 3, 50° van het Decreet basisonder-
wijs of artikel 3, 40° van de Codex S.O. of de vzw-rechtspersoon waarvan statutair bepaald is 
dat ze internaten inricht en beheert, waartegen de klacht is gericht hetzij direct, hetzij als 
verantwoordelijke voor zijn personeelsleden. 

• Raadgever: elke persoon die daartoe gemachtigd wordt door de Klager of Aangeklaagde naar-
gelang het geval. 

• Klachtencommissie: de commissie die is benoemd door de raad van bestuur van Katholiek On-
derwijs Vlaanderen. 

Art. 2. 

§1 De Klachtencommissie functioneert op het niveau van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  

§2 De Klachtencommissie wordt, op voordracht van de hierna vermelde respectieve organisa-
ties, benoemd door de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgens de meerder-
heden voorzien in de statuten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor elk effectief lid wordt door 
dezelfde raad van bestuur op voordracht van de respectieve organisaties, zo mogelijk, twee plaats-
vervangende leden aangeduid volgens de in de statuten voorziene meerderheden. 

Het mandaat van de leden van de Klachtencommissie is telkens hernieuwbaar voor een termijn van 
één schooljaar. 
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De Klachtencommissie bestaat uit: 

• één lid vertrouwd met de onderwijsregelgeving en het ruime onderwijsveld;  

• één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid van bestuurder van een of meer Nederlands-
talige Katholieke onderwijsinstellingen; 

• één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Vrije-CLB-Net-
werk (vzw); 

• twee leden, benoemd omwille van hun hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Christe-
lijke Onderwijscentrale (COC) en het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) waarbij per dos-
sier slechts één van de twee leden kan zetelen; 

• één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Confe-
deratie van ouders en ouderverenigingen (VCOV); 

• één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Scho-
lierenkoepel (VSK). 

De Klachtencommissie duidt onder haar leden een voorzitter en twee plaatsvervangende voorzitters 
aan voor de in het tweede lid vermelde periode. In loondienst werken van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen is onverenigbaar met het ambt van voorzitter. 

De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de effectieve en plaatsvervangende leden zijn 
gehouden tot discretie over de aangelegenheden die zij in de uitoefening van hun functie vernemen. 
Zij oefenen hun functie op een onpartijdige en onbevooroordeelde wijze uit.  

Ook van de Klager en de Aangeklaagde wordt de nodige discretie en sereniteit verwacht. 

Geen van de commissieleden kan optreden als bemiddelaar tussen Klager en Aangeklaagde zoals 
voorzien in hoofdstuk VIII. 

De administratieve ondersteuning wordt waargenomen door een medewerker van Katholiek Onder-
wijs Vlaanderen, hierna “secretaris” van de Klachtencommissie genoemd. 

Alle briefwisseling van de Klachtencommissie wordt ondertekend door de secretaris namens de voor-
zitter. 

§3 Aan het mandaat van een lid komt vroegtijdig een einde ingeval het lid:  

• niet langer de organisatie vertegenwoordigt op basis waarvan het is aangesteld zoals bepaald 
in artikel 2, §2; 

• zijn mandaat vroegtijdig wenst te beëindigen. 

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan het mandaat van een commissielid 
daarnaast slechts beëindigen via de meerderheden voorzien in zijn statuten.  

Bij vroegtijdige beëindiging van een begonnen mandaat wordt het mandaat tijdelijk opgenomen  
door een van de plaatsvervangers tot  de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 
voordracht van de hierboven vermelde respectieve organisaties een nieuw effectief lid aanstelt. 

  



 

 

Hoofdstuk II. -  Indiening van een klacht 

Art. 3. 

§1 De klacht wordt uitsluitend schriftelijk ingediend bij de voorzitter op het secretariaat van 
de Klachtencommissie. Als correspondentieadres geldt het hiernavolgend adres: 

Klachtencommissie 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 

De klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of 
via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie.  

§2 De klacht bevat ten minste: 

1° de datum; 

2° naam en adres van de Klager(s) en van de betrokken leerling; 

3° naam en adres van de Aangeklaagde; 

4° omschrijving van hetgeen waarop de klacht betrekking heeft, zo veel mogelijk met opgave van 
plaats en tijd; 

5° een blijk van het bestaan van een rechtstreeks en persoonlijk belang; 

6°een beschrijving van  de pogingen die zijn gedaan om van de Aangeklaagde genoegdoening te 
krijgen via de interne kanalen van de betrokken school, het centrum of het internaat, eventueel 
aangevuld met relevante stukken. 

§3 Wanneer een klacht niet geheel voldoet aan de in dit artikel gestelde bepalingen wordt de 
Klager daarop gewezen en in de gelegenheid gesteld dit verzuim, te rekenen vanaf die melding, 
binnen 15 kalenderdagen, wettelijke en reglementaire feestdagen en schoolvakanties niet meege-
rekend, te herstellen. De klacht geldt pas op het moment van herstel als ingediend. 

§4 Leerlingen die een klacht hebben ingediend bij de Klachtencommissie kunnen, conform de 
relevante onderwijsregelgeving m.b.t. tucht- en andere maatregelen, geen sancties oplopen die 
rechtstreeks verband houden met het indienen van de klacht. 

Hoofdstuk III. - Voorafgaande maatregelen 

Art. 4. 

Na ontvangst van de klacht stelt de voorzitter de partijen in kennis van:  

1° de ontvangst en de inhoud van de klacht;  

2° het verloop van de procedure en de bevoegdheid van de Klachtencommissie; 

En in geval van toepassing van artikel 10; 

3° de samenstelling van de Klachtencommissie, in het bijzonder van de identiteit van de leden van 
de Klachtencommissie;  
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4° de mogelijkheid tot wraking van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en van de effec-
tieve of plaatsvervangende leden conform artikel 6 van de Klachtenregeling;   

5° plaats, dag en uur van de hoorzitting als bedoeld in artikel 10, § 2 van de Klachtenregeling; 

6° de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een raadgever. 

Art. 5.  

Na ontvangst van de in artikel 4 bedoelde bundel kan de Aangeklaagde binnen een termijn van 
15 kalenderdagen, wettelijke en reglementaire feestdagen en schoolvakanties niet meegerekend, 
een verweernota met overtuigingsstukken sturen aan de voorzitter van de Klachtencommissie. 

In voorkomend geval wordt aan de Klager een kopie toegestuurd. 

Indien er bij de Aangeklaagde nog bereidheid bestaat om in overleg te gaan met de Klager, geeft 
de Klachtencommissie alle ruimte aan dit lokale proces. Indien dit proces niet resulteert in een voor 
partijen wederzijds aanvaardbare oplossing, dan kan de klacht opnieuw voorgelegd worden aan de 
Klachtencommissie. 

Hoofdstuk IV. – De wraking 

Art. 6.  

§1  De Klager en de Aangeklaagde kunnen vóór de aanvang van de hoorzitting één of meer leden 
wraken. Ingeval de reden tot wraking later is ontstaan, kan wraking ook nog worden ingeroepen 
tijdens de procedure. In dat laatste geval wordt een nieuwe hoorzitting vastgesteld. 

Een van de plaatsvervangers neemt de plaats in van het gewraakte lid. 

Indien zowel de voorzitter als de plaatsvervangende voorzitters worden gewraakt, duidt de Klach-
tencommissie onder de andere leden een plaatsvervangend voorzitter aan om in die zaak te zetelen. 
In dit geval wordt de zaak geschorst tot de nieuwe voorzitter is aangewezen. 

§2  Een lid van de Klachtencommissie kan worden gewraakt om de volgende redenen: 

• indien het lid tevens lid is van het bestuur dat als Aangeklaagde is aangeduid conform artikel 
1; 

• indien het lid bloed- of aanverwant is van een van de leden van het bestuur dat als Aange-
klaagde is aangeduid conform artikel 1 of van de personeelsleden van de Aangeklaagde; 

• indien het lid bloed- of aanverwant is van de Klager zoals aangeduid conform artikel 1; 

• indien het lid een ander persoonlijk belang heeft bij de klacht dan vermeld in deze paragraaf. 

§3 Het commissielid dat weet dat er een reden tot wraking tegen hem bestaat, moet zich van 
de zaak onthouden. 

Hoofdstuk V. - Ontvankelijkheidsonderzoek 

Art. 7.  

§1 De Klachtencommissie kan een klacht niet ontvankelijk verklaren wanneer deze kennelijk 
ongegrond is, kennelijk niet serieus is bedoeld of kennelijk buiten het toepassingsgebied van deze 



 

Klachtenregeling valt. De klacht valt buiten het toepassingsgebied van deze regeling als zij niet 
voldoet aan de definitie van een klacht zoals opgenomen in de inleidende bepalingen en/of als zij 
niet is ingediend conform de eisen die aan het indienen van een klacht worden gesteld in artikel 3 
en de Klager nagelaten heeft de klacht te herstellen conform artikel 3, § 3. 

§2 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Klager binnen 20 kalenderdagen,  wettelijke en 
reglementaire feestdagen en schoolvakanties niet meegerekend, na de ontvangst van de klacht 
conform artikel 4, 1°. Indien de Aangeklaagde met de klacht is bekend gemaakt, wordt hij ook van 
de beslissing op de hoogte gesteld. 

Art. 8. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 neemt de Klachtencommissie een klacht niet in behandeling 
wanneer: 

1° de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan 6 maanden vóór de ontvangst van de 
klacht conform artikel 4, 1° hebben voorgedaan te rekenen van de laatste gebeurtenis waarop de 
klacht betrekking heeft; 

2° de Klager kennelijk geen enkele poging heeft gedaan om van de Aangeklaagde genoegdoening te 
krijgen via de interne kanalen van de school, het centrum of het internaat; 

3° de Klachtencommissie onbevoegd is om de klacht te behandelen omdat  

– de klacht betrekking heeft op feiten die het voorwerp uitmaken van een lopende gerechtelijke 
procedure; 

– de klacht betrekking heeft op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decre-
ten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

– de klacht uitsluitend betrekking heeft op de door de Aangeklaagde al dan niet genomen maat-
regelen in het kader van haar ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. haar personeels-
leden; 

– er een specifieke formele regeling en/of behandelende instantie bestaat voor de klacht. 

Art. 9.  

Wanneer een klager twee of meer klachten heeft ingediend tegen dezelfde Aangeklaagde die be-
trekking hebben op hetzelfde feitengeheel, kan de Klachtencommissie besluiten de klachten samen  
te behandelen. 

Hoofdstuk VI. – Feitenonderzoek  

Art. 10.  

§1 Onverminderd het bepaalde in artikelen 7 en 8 behandelt de Klachtencommissie de klacht 
door het onderzoek naar de feitelijke toedracht en andere relevante omstandigheden te openen.  

De Klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd 
alle gewenste inlichtingen in te winnen. De Klachtencommissie kan voor het beantwoorden van 
vragen die zij richt aan Klager of Aangeklaagde een dwingende termijn opleggen. 



 

§2 De Klachtencommissie houdt tenminste één hoorzitting in voltallige samenstelling, tenzij 
de Klachtencommissie van oordeel is dat een hoorzitting te weinig toegevoegde waarde kan bieden 
in de behandeling van de klacht. In dat laatste geval neemt de Klachtencommissie daartoe een 
gemotiveerde beslissing. 

De datum van de zitting wordt bepaald door de voorzitter in overleg met de leden en de secretaris. 

De zittingen zijn niet openbaar. 

Klager en Aangeklaagde worden op de hoorzitting in elkaars aanwezigheid gehoord. De Klager en 
Aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een raadgever. 

Iedereen die onder de werking van deze regeling valt en door de Klachtencommissie wordt opge-
roepen om gehoord te worden, wordt geacht voor de Klachtencommissie te verschijnen en de ge-
vraagde informatie te verschaffen.  

De voorzitter opent en leidt de zitting. Hetgeen de voorzitter met het oog op de handhaving van de 
orde beveelt, wordt stipt en terstond uitgevoerd. 

Op verzoek of ambtshalve kan de Klachtencommissie ter zitting getuigen horen. Hiervan wordt on-
middellijk een verslag gemaakt dat ter zitting wordt ondertekend door de getuige. In uitzonderlijke 
omstandigheden, te beoordelen door de Klachtencommissie, kan deze samenvatting ook na de zit-
ting worden opgemaakt en aan de betreffende getuigen ter ondertekening worden toegestuurd. 

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat de namen en de functies van de 
aanwezigen. De Klager en de Aangeklaagde ontvangen ieder een afschrift van het verslag. 

Hoofdstuk VII. – Beoordeling 

Art. 11. 

§1  Behoudens ingeval een bemiddeling plaatsvindt zoals voorzien in artikel 13 komt de Klach-
tencommissie binnen 60 kalenderdagen wettelijke en reglementaire feestdagen en schoolvakanties 
niet meegerekend na ontvangst van de klacht conform artikel 4, 1° tot een uitspraak. De Klachten-
commissie kan deze termijn eenmalig met dezelfde termijn verlengen. In voorkomend geval moti-
veert zij de verlenging schriftelijk aan de Klager en Aangeklaagde.  

§2  In haar uitspraak verklaart de Klachtencommissie de klacht: 

1° niet ontvankelijk binnen de termijn zoals bepaald in artikel 7, dan wel; 

2° ongegrond of gegrond. 

De uitspraak wordt schriftelijk aan de Klager en Aangeklaagde meegedeeld. Deze houdt de gronden 
in, waarop ze berust, en kan vergezeld gaan van een advies.  

In haar beoordeling kan de Klachtencommissie geen afbreuk doen aan de autonomie van de Aange-
klaagde. 

Tegen een uitspraak van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 



 

Art. 12. 

In voorkomend geval stelt de Aangeklaagde in toepassing van artikel 11, § 2 de Klager en Klachten-
commissie schriftelijk in kennis van de beleidsbeslissing die het neemt in opvolging van het advies 
van de Klachtencommissie. 

 

Hoofdstuk VIII. – Bemiddeling 

Art. 13.  

Klager en Aangeklaagde kunnen voorafgaand aan of tijdens de behandeling van hun klacht, geza-
menlijk kiezen voor bemiddeling door een  bemiddelaar naar hun keuze. In voorkomend geval wordt 
de procedure voor onbepaalde tijd opgeschort.  

Ingeval beroep wordt gedaan op bemiddeling wordt dit onverwijld schriftelijk door Klager en Aan-
geklaagde gemeld aan de Klachtencommissie. Na de bemiddeling melden Klager en Aangeklaagde 
op dezelfde wijze ook het resultaat ervan aan de Klachtencommissie. 
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