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JAARBERICHT 2019 Klachtencommissie Goed Bestuur MBO 
 

1. Algemeen 

 

De Klachtencommissie Goed Bestuur MBO heeft sinds 2016 twee zelfstandige taken met 

specifiek voor elke taak vastgestelde reglementen. Beide taken 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. Nieuwe Branchecode en aangepaste reglementen 

 

Sinds 1 januari 2019 geldt de aangepaste Branchecode goed bestuur in het MBO. De 

Branchecode is gepubliceerd op de website van de MBO Raad. 

In het verlengde van deze aanpassing heeft de Klachtencommissie na goedkeuring van 

de MBO Raad per 1 januari 2019 haar reglementen behorende bij beide taken (zie 

paragraaf 3 en 4), aangepast. Daarbij is tevens 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.  

Beide reglementen zijn gepubliceerd op de website van de MBO Raad. 

 

In het verslagjaar was de MBO Raad opnieuw doende de Branchecode aan te passen. De 

Klachtencommissie Goed Bestuur MBO is daarover geconsulteerd en heeft haar visie 

kenbaar gemaakt aan de ‘bestuurlijke werkgroep governance’ van de MBO Raad die zich 

met de aanpassing bezighoudt. De verdere ontwikkelingen worden afgewacht. 

 

3. 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. tot en met 5.5 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. 

 

4. Taak: interne handhavingsprocedure 

 

In hoofdstuk 3 van de Branchecode Goed Bestuur in het MBO 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. en 5.4. en 5.5. van de Branchecode, gehanteerd.  
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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. 

 

5. Samenstelling 

 

De commissie bestond in 2019 uit de volgende leden: 

• de heer prof. dr. P. van Lieshout (voorzitter)  

• mevrouw drs. H. Donkervoort  

• mevrouw M. Depondt-Olivers  

• mevrouw prof. mr. M.  Laemers  

• de heer prof. dr. ir.  R. Goodijk  

In het verslagjaar werden mevrouw prof. mr. M.  Laemers en de heer prof. dr. ir.  R. 

Goodijk herbenoemd voor hun tweede en laatste termijn, lopend tot 1 februari 2023. 

 

Het ambtelijk secretariaat van de commissie was in het verslagjaar ondergebracht bij 

dhr. mr. C.A.M. van Vught. 

 

In oktober 2019 overleed mevr. drs. C.P. (Ella) Vogelaar. Zij was acht jaar lid van de  

Klachtencommissie Goed Bestuur MBO waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Zij trad 

in 2018 af. Haar overlijden heeft een diepe indruk achter gelaten. 

 

6. Werkzaamheden 2019 

 

6.1. Algemeen 

De Commissie vergaderde twee keer in het verslagjaar: op 25 maart en 26 september. 

Belangrijkste agendapunten/onderwerpen: 

- T.b.v. de toekomstige werving van nieuwe commissieleden zijn profielen van de 

commissie, de leden en haar voorzitter opgesteld. Deze dienen als basis bij 

toekomstige vacatures. 

- Herbenoeming commissieleden. 

- De commissie heeft in 2019 een eigen groep op sharepoint (intranet) van de MBO 

Raad gekregen. Daarmee is voor de commissieleden het archief van de 

Klachtencommissie volledig digitaal beschikbaar. 

- De monitoringscommissie branchecode goed bestuur heeft op 14 februari 2019 

haar eindrapport “Daad bij woord” gepresenteerd. De Commissie heeft dit rapport 

besproken en mede op basis daarvan input geleverd aan de ‘bestuurlijke 

werkgroep governance’. 

- Met de ‘bestuurlijke werkgroep governance’ is gesproken over de ontwikkeling van 

een nieuwe branchecode. 

 

6.2. Externe klachtenprocedure 

Er werden in 2019 drie klachten ingediend. Deze zijn niet-ontvankelijk verklaard met 

daarbij een vermelding van een instantie waar de klager wel terecht kon. De klachten 

betroffen in alle gevallen studentenaangelegenheden. Bij een van de klagers ging het 

bovendien om een instelling die niet bij de MBO Raad is aangesloten. 

Klagers zijn zowel schriftelijk als telefonisch door de secretaris op de hoogte gesteld van 

de beslissing van de Klachtencommissie. Dat werd in alle gevallen zeer op prijs gesteld. 

Daarnaast is het secretariaat een aantal keren telefonisch benaderd met vragen over de 

klachtenprocedure.  

 

6.3. Interne handhavingsprocedure 

In het kader van de interne handhavingsprocedure ontving de Klachtencommissie in 

2019 geen meldingen.  

 


