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JAARBERICHT 2018  

 

Klachtencommissie Goed Bestuur MBO 
 
1. Algemeen 
 
De Klachtencommissie Goed Bestuur MBO heeft sinds 2016 twee zelfstandige taken met 
specifiek voor elke taak vastgestelde reglementen. Zie paragraaf 2 en 3.  
Beide taken van de Klachtencommissie zijn gebaseerd op de voor de MBO-sector 
geldende Branchecode. 
De Klachtencommissie functioneert onafhankelijk ten opzichte van de MBO Raad en de 

instellingen in de mbo-sector, doet haar werk zelfstandig en bepaalt zelf haar werkwijze.  
Minimaal een keer per jaar rapporteert de commissie door middel van een jaarbericht 
aan haar opdrachtgever: de Vereniging MBO Raad. 
 
2. Taak: externe klachtenprocedure  
 
Belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie als externe 

klachtencommissie indien zij menen dat een mbo-instelling zich niet houdt aan de code. 
Belanghebbenden zijn personen of instanties wier belang rechtstreeks is getroffen door 
het niet naleven van de Branchecode door een mbo-instelling.  
 
De commissie behandelt externe klachten tegen het niet naleven van de Branchecode 
goed bestuur in het MBO, conform paragraaf 5.3. van die code. Ter behandeling van 
ingediende klachten op basis van voornoemde paragraaf, hanteert de commissie een 
specifiek op deze taak gericht reglement. Voorafgaand aan een klacht bij de commissie, 
dient de klager de interne klachtenprocedure van de instelling te hebben doorlopen. 
 
3. Taak: interne handhavingsprocedure 
 
In hoofdstuk 3 van de Branchecode Goed Bestuur in het MBO 2014 zijn 
verantwoordelijkheden van Colleges van Bestuur opgenomen die gelden als 
lidmaatschapseisen voor de MBO Raad. Indien niet aan deze lidmaatschapseisen wordt 

voldaan, kan dat worden gemeld bij een onafhankelijke handhavingscommissie. De taak 
van deze commissie is uitsluitend intern gericht op de leden van de Vereniging MBO Raad 
en is sinds 1 januari 2016 ondergebracht bij de Klachtencommissie Goed Bestuur MBO. 
 
De regeling m.b.t. de handhavingscommissie is opgenomen in paragraaf 5.2. van 
voornoemde Branchecode. De Klachtencommissie Goed Bestuur MBO heeft in het 
verlengde van de Branchecode ten behoeve van deze interne handhavingstaak een 
specifiek op deze taak gericht reglement met bijbehorend toetsingskader vastgesteld. Dit 
reglement en toetsingskader worden bij de behandeling van meldingen op grond van  
paragraaf 5.2. van de Branchecode, gehanteerd.  
 
De commissie onderzoekt de ingediende melding en gaat, indien uit de melding blijkt dat 
een lid zich inderdaad niet houdt aan de lidmaatschapseis(en), met dit lid in gesprek. 
Daarna brengt de commissie een advies uit aan het bestuur van de MBO Raad. Het is 

vervolgens aan het bestuur van de MBO Raad om op basis van dat advies al dan niet tot 
actie c.q. maatregelen over te gaan. 
 
4. Aanstaande aanpassing Branchecode en reglementen 
 
Sinds 1 augustus 2014 geldt de huidige Branchecode goed bestuur in het MBO.  
De algemene vergadering van de leden van de MBO Raad heeft ingestemd met een 

tussentijdse aanpassing van de Branchecode. Deze wijziging is per 1 januari 2019 
ingegaan en is op 9 januari 2019 op de website van de MBO Raad gemeld. 
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In het verlengde van deze aanpassing heeft de Klachtencommissie zich in de tweede helft 
van het verslagjaar o.a. bezig gehouden met een aanpassing van haar reglementen. 
Daarbij is van de gelegenheid gebruik gemaakt om (op basis van de eigen ervaringen 
van de commissie) een aantal wijzigingen door te voeren die de effectieve en efficiënte 
procesvoering ten goede komen.  
Eind 2018 waren de wijzigingsvoorstellen m.b.t. de reglementen in concept gereed. Deze 
zijn begin 2019 ter goedkeuring aan de MBO Raad voorgelegd.  
 
5. Samenstelling 
 
De commissie bestond in 2018 bij aanvang uit de volgende leden: 

• mevr. drs. H. Donkervoort 

• dhr. prof. dr. ir. R. Goodijk 
• mevr. M. Haak-Griffioen  
• mevr. prof. mr. M.T.A.B. Laemers 
• mevr. drs. C.P. Vogelaar (voorzitter) 

 
Mevrouw Haak-Griffioen en mevrouw Vogelaar bereikten gedurende het verslagjaar het 
einde van hun tweede en laatste zittingstermijn. Zij traden beiden af. 
Op 1 juni 2018 nam de heer prof. dr. P. van Lieshout de voorzittershamer over mevrouw 
Vogelaar. Mevrouw Haak-Griffioen werd op 10 juli 2018 opgevolgd door mevrouw M. 
Depondt-Olivers. Laatstgenoemde werd (voor de eerste keer sinds het bestaan van de 
commissie) benoemd na een open procedure via een advertentie en een daaropvolgende 
gespreksronde met een aantal kandidaten. 
 
Het ambtelijk secretariaat van de commissie was in het verslagjaar ondergebracht bij 

dhr. mr. C.A.M. van Vught. 
 
6. Werkzaamheden 2018 
 
6.1. Algemeen 
 
In het kader van de afstemming van de werkzaamheden en het elkaar informeren, werd 
op 2 oktober 2018 een gezamenlijke vergadering gehouden met de 
monitoringscommissie. De monitoringscommissie is ingesteld door de MBO Raad, is 
onafhankelijk, heeft haar eigen werkwijze en monitort eens in de twee jaar de naleving 
van de Branchecode.  
De Klachtencommissie heeft zich vanuit de bovenomschreven rol en taken gebogen over 
de werking van de Branchecode en in 2018 een inhoudelijke reactie aangeleverd ten 
behoeve van de monitoring en het door de monitoringscommissie op te leveren rapport. 
 
Op 3 juli 2018 is er een bijeenkomst geweest van een delegatie van het bestuur van de 
MBO Raad en een delegatie van de Klachtencommissie in het kader van evaluatie en 
afstemming. 
 
De Commissie vergaderde daarnaast in het verslagjaar vier keer in eigen samenstelling. 
 
6.2. Externe klachtenprocedure 

 
Er werden in 2018 vijf klachten ingediend. Deze zijn allemaal niet-ontvankelijk verklaard 
met zo mogelijk een vermelding van een instantie waar de klager wel terecht kon. De 
klachten betroffen in vier gevallen studentenaangelegenheden (toelating studie, stages 
en examens) en in één geval een bezoldigingsklacht m.b.t. een College van Bestuur. 
Daarnaast is het secretariaat een aantal keren telefonisch benaderd met vragen over de 
klachtenprocedure.  
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6.3. Interne handhavingsprocedure 
 
In het kader van de interne handhavingsprocedure was de commissie in 2018 doende 
met de melding van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant ingediend bij brief van 
27 november 2017. Het ging om een handhavingsverzoek met betrekking tot 
lidmaatschapseisen 16, 17 en 18 zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de ‘Branchecode 
Goed Bestuur in het MBO 2014’. Het verzoek was gericht tegen Scalda Stichting voor 
beroepsonderwijs en volwasseneducatie. 
Het handhavingsverzoek werd door de handhavingscommissie op 6 maart 2018 
ongegrond verklaard. Als gevolg van die conclusie bracht de commissie een beperkt 
advies uit aan het bestuur van de MBO Raad, namelijk een toekomstig onderzoek naar de 
invulling van het overleg tussen beide partijen en de (verdere) invulling van het 

onderwijsaanbod (‘hybridisering’). 
 


