
 

Aan de leden van de MBO Raad 

 

 

 

Geachte voorzitters college van bestuur,  
 
Tevreden studenten met een diploma als resultaat, daar ligt de focus van de mbo-scholen. Met de 
meeste van onze circa 492.700 studenten gaat dat ook goed. Maar soms zijn er ook klachten. Dan is 
het streven van de school om voor studenten tot een goede oplossing te komen, door met de student 
informeel en op korte termijn het gesprek aan te gaan en samen te overleggen over een oplossing. 
Mocht dat niet lukken, dan is het een goede zaak dat studenten ook op formele grond een klacht in 
kunnen dienen.  
Voor die studenten waarbij het uiteindelijk komt tot een formele klacht, moet de school wettelijk gezien 
een laagdrempelige, toegankelijke en onafhankelijke klachtenregeling hebben. Die gemakkelijk te 
vinden en te gebruiken is. Daarbij kunnen klachten ook gebruikt worden om het onderwijs verder te 
verbeteren. Want elke klacht is een gratis advies.  
 
Vanaf 1 augustus 2017 is het klachtrecht in het mbo wettelijk verankerd. Daarmee verandert er een 
aantal dingen in de manier waarop de klachtenbehandeling in het mbo moet worden georganiseerd. 
De scholen zijn momenteel bezig om de klachtenregelingen aan te passen op de nieuwe wetgeving. 
Met deze brief bieden we u ons gezamenlijke servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo 
(versie 2017) aan. Doel van dit document is u te ondersteunen bij de implementatie van de wet. Dit 
servicedocument vervangt de versie van 2014.  
 

Woerden, 
24 mei 2017 
 

Ons kenmerk:  
2017-1205326759-8 
 

Doorkiesnummer:  
0348 - 75 35 77 
 

Onderwerp:  

Servicedocument klachtenregeling 
 



2 / 2 
 

Welke informatie geeft dit servicedocument? 
In dit servicedocument vindt u informatie over de klachtenbehandeling in het algemeen en meer 
specifiek over de gevolgen van het invoeren van de wetgeving voor scholen. Het geeft u handvatten 
voor het vormgeven van een laagdrempelige, toegankelijke en onafhankelijke klachtenregeling. 
Daarnaast adviseert het document u hoe u de klachtenbehandeling in het mbo nog toegankelijker en 
laagdrempeliger kunt maken door bijvoorbeeld goede vindbaarheid van de klachtenregeling op de 
website van de school, goede communicatie over de klachtenregeling, de leesbaarheid van de 
regeling en het aanstellen van een onafhankelijke ombudsman die de student desgevraagd kan 
ondersteunen tijdens de informele fase of bij het indienen van een formele klacht.  
 
Mocht u vragen hebben over dit servicedocument, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op 
te nemen. Dat kan via: 

- MBO Raad - Heleen Beurskens -  h.beurskens@mboraad.nl - 0348 -75 35 00 
- JOB - info@jobmbo.nl - 020 - 524 40 50 

 
Wij wensen u succes met de voorbereidingen.  
 
Met vriendelijke groet,  
             p/o 
 
 
 
 
 
Ton Heerts                                        Rick van Wijk 
Voorzitter MBO Raad                                       Voorzitter JOB  
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