
 

 

  
Klachtencommissie goed bestuur mbo  
  
In opdracht van de MBO Raad is er een Klachtencommissie goed bestuur mbo, die twee taken heeft:   
1. Klachten behandelen in verband met het niet naleven van de Branchecode goed bestuur in het 

mbo.  
2. Optreden als handhavingscommissie bij de lidmaatschapseisen voor aansluiting van mbo-scholen 

bij de Vereniging MBO Raad.  
Deze commissie is onafhankelijk, dat wil zeggen dat de leden geen binding hebben met de MBO 
Raad of de mbo-scholen.  
  
Samenstelling van de commissie  
  

  
  
Drs. C.P. (Ella Vogelaar) is voorzitter van de Klachtencommissie. Sinds juli 2000 is zij, met een 
onderbreking van twee jaar waarin zij minister voor Wonen, Wijken en Integratie was, werkzaam als 
zelfstandig adviseur/interim- manager. Zij adviseert overheden, organisaties en bedrijven met 
betrekking tot wonen, arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs en 
inburgering. Zij heeft ruim vijftien jaar verschillende bestuurlijke functies binnen de vakbeweging 
vervuld, waaronder het voorzitterschap van de Onderwijsbond van de FNV en het vicevoorzitterschap 
van de FNV. Daarna is zij drie jaar werkzaam geweest als projectmanager voor het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij vervult diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in 
het bedrijfsleven en de non- profit sector.  
  



  

  
  
M. (Marjan) Haak is als wiskundelerares verbonden geweest aan diverse middelbare scholen. 
Daarnaast heeft zij een politieke carrière opgebouwd. Zij was gedurende een aantal jaren actief als  
wethouder in de gemeente De Bilt en daarna in Woerden. Ook was zij Gedeputeerde Jeugdzorg in de 
Provincie Utrecht. Naast politiek bestuurlijk werk is zij lid geweest van diverse Raden van Toezicht.  
Zij maakt op dit ogenblik deel uit van een aantal besturen en Raden van Toezicht, zoals het CIZ, de 
scholengroep OGA in Amersfoort en de hulpverleningsorganisatie Siriz.  
  

  
  
Prof.mr. M.T.A.B. (Miek) Laemers is Senior-onderzoeker op het terrein van Rechtspleging aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en Bijzonder hoogleraar 
onderwijsrecht aan VU in Amsterdam. In het verleden was zij senior-onderzoeker/docent aan de 
faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit)  
en onderzoeker, verbonden aan het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen  (ITS). Zij is 
verder onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht en lid van de 
Governance-commissie van de VO-raad.  
  

  
  



  

Prof. dr. ir. R. (Rienk) Goodijk (1956) is werkzaam bij GITP afdeling Bestuur en Toezicht en houdt zich 
bezig met advies en onderzoek op het gebied van (corporate) governance en stakeholder beleid.  
Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen (van 2000- 
2011) en Tilburg University (van 2010-2015) en is hij momenteel bijzonder hoogleraar Public 
Governance bij het Zijlstra Center van de VU Amsterdam. Hij heeft inmiddels diverse boeken en 
publicaties over (corporate) governance en de omgang met stakeholders op zijn naam staan.  
  

  
  
Drs. H.(Ineke) Donkervoort heeft een langjarige ervaring als bestuurder en interim-manager bij 
organisaties in de sectoren: overheid, onderwijs, sport, en zakelijke dienstverlening. Zij was van 
20092015 voorzitter College van Bestuur van het ROC Drenthe College. Na haar bestuurlijke 
loopbaan heeft zij zich vooral gericht op het vervullen van toezichthoudende functies in het 
maatschappelijk domein: woningcorporaties, jeugdhulp, beschermd wonen, onderwijs en sport. 
Daarnaast adviseert zij organisaties in de genoemde sectoren bij strategie- en 
inrichtingsvraagstukken.   
  
De eerste taak van de commissie: klachten behandelen  
De mbo-sector heeft sinds 2014 een 'Branchecode goed bestuur in het mbo' als opvolger van eerdere 
governancecodes in 2006 en 2009. De leden van de MBO Raad, de mbo-scholen die bekostigd 
worden door het Ministerie van OCW, hebben zich daaraan verbonden. De code, die u kunt vinden 
onder het thema Goed Bestuur op deze website, bevat afspraken over principes en uitgangspunten 
van goed bestuur, verantwoordelijkheden van colleges van bestuur en aanbevelingen aan raden van 
toezicht.   
Als u van mening bent dat een mbo-school zich niet houdt aan afspraken in deze Branchecode en dat 
heeft gevolgen voor u, dan kunt u een klacht indienen bij deze commissie. Dat kan over alle 
onderdelen van deze code gaan. U hoeft daarvoor niet werkzaam te zijn bij een mbo-school.   
  
Voordat u een klacht indient bij de Klachtencommissie, moet u zich eerst richten tot de mbo-school 
waar het over gaat. Als u er in gesprekken met de school niet uitkomt, kunt u gebruik maken van 
klachtenprocedure van de school. Elke mbo-school moet een klachtenprocedure hebben, ook voor 
mensen buiten de school. Ook moet elke mbo-school voor mensen binnen de school een 
klokkenluidersregeling hebben voor ernstige kwesties zoals wanbeleid. De informatie over de 
klachtenprocedure en de klokkenluidersregeling moet bij elke school beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op 
de website. Als u van de de klachtenprocedure of de klokkenluidersregeling van de school gebruik 
heeft gemaakt, u heeft geen gelijk gekregen en u vindt dat u toch uw recht 
moet halen, kunt bij de Klachtencommissie goed bestuur mbo terecht.  
  
Als de Klachtencommissie een klacht ontvangt, hanteert de commissie als 
kader uit de Branchecode:  



  

1. De commissie is onafhankelijk. De voorzitter, leden en het secretariaat hebben geen binding met 
de MBO Raad, het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen, de mbo-instellingen en de 
raden van toezicht van de mbo-instellingen.   

2. De commissie is verplicht tot hoor en wederhoor. De klager en de beklaagde worden in de 
gelegenheid gesteld hun pleidooien voor te bereiden en in te dienen. De commissie kan zelf 
bepalen of een zaak schriftelijk of mondeling wordt behandeld.   

3. Klager en beklaagde zijn verplicht de commissie alle informatie te leveren waar de commissie om 
vraagt.   

4. De commissie is gerechtigd om bij andere partijen dan klager of beklaagde informatie in te 
winnen. De instellingen zijn verplicht informatie te leveren.   

5. De commissie werkt in openbaarheid. De commissie kan er toe besluiten dat een zaak bij wijze 
van uitzondering achter gesloten deuren wordt behandeld. In het reglement worden criteria 
daartoe geëxpliciteerd.   

6. In de klachtenbehandeling probeert de commissie eerst de partijen nader tot elkaar te brengen en 
de kwestie in gemeen overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan vervolgt de commissie haar 
werkzaamheden tot aan de uitspraak.   

7. Alvorens tot een uitspraak te komen, legt de commissie een concept-uitspraak aan klager en 
beklaagde voor. Deze worden in de gelegenheid gesteld daarover een oordeel uit te spreken en 
alsnog een vergelijk te treffen. De commissie neemt het oordeel mee bij het formuleren van de 
uiteindelijke uitspraak.   

8. De uitspraak van de commissie is bindend voor de betrokken partijen.   
9. De commissie brengt tenminste eenmaal per jaar verslag over haar werkzaamheden uit aan haar 

opdrachtgevers, waarin verantwoording wordt afgelegd over de behandelde zaken en de door de 
commissie gedane uitspraken.   

  
Het reglement dat de commissie bij de behandeling van deze klachten hanteert leest u hier.   
  
De tweede taak van de commissie: handhaving lidmaatschapseisen MBO Raad  
In hoofdstuk 3 van de Branchecode goed bestuur in het mbo staan verantwoordelijkheden voor de 
colleges van bestuur van de mbo-scholen die bij de MBO Raad zijn aangesloten. Deze 
verantwoordelijkheden zijn tevens de lidmaatschapseisen waaraan scholen moeten voldoen om lid te 
kunnen zijn van de MBO Raad.  
  
Als een college van bestuur van een mbo-school, lid van de MBO Raad, van mening is dat een 
andere mbo-school, ook lid van de MBO Raad, zich niet houdt aan of meer van deze 
lidmaatschapseisen, dan kan het college van bestuur daarvan een melding doen bij de  
Klachtencommissie. Alleen colleges van bestuur kunnen deze meldingen doen, want het gaat om 
leden van de vereniging MBO Raad die een melding kunnen doen over andere leden van de 
vereniging. De leden van de vereniging worden formeel vertegenwoordigd door het college van 
bestuur.  
De commissie gaat met deze meldingen aan het werk volgens de vijf stappen in de Branchecode 
goed bestuur in het mbo:  
1. Leden van de vereniging kunnen een melding doen bij de onafhankelijke commissie dat een lid 

van de vereniging zich niet houdt aan de lidmaatschapseisen. Ook het bestuur van de MBO Raad 
kan dit signaleren en melden. De commissie voert een onderzoek uit, 
gericht op het objectief vaststellen of het lid zich niet houdt aan de 
lidmaatschapseisen. De commissie hanteert hiertoe een toetsingskader 
dat in de vereniging bekend wordt gemaakt. Het onderzoek bevat hoor en 
wederhoor en mondt uit in een onafhankelijk oordeel van de commissie. 
De commissie informeert het college van bestuur en de raad van het 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/interne_handhavingsprocedure.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/interne_handhavingsprocedure.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/interne_handhavingsprocedure.pdf


  

toezicht van het betrokken lid over het houden van het onderzoek en over de resultaten van het 
onderzoek.  

2. Als uit het onderzoek blijkt dat het lid zich inderdaad niet houdt aan de lidmaatschapseisen, gaat 
de commissie met het lid in gesprek. Daarna kan de commissie het bestuur van de MBO Raad 
adviseren een waarschuwing aan het lid uit te delen als het lid niet wenst terug te keren op zijn 
schreden. Als de waarschuwing is uitgedeeld, krijgt het lid een nader te bepalen periode de 
gelegenheid alsnog te voldoen aan de lidmaatschapseisen.  

3. Na een nader te bepalen periode gaat de commissie in een nieuw gesprek met het lid na of 
verbetering is opgetreden en of de conclusie is gerechtvaardigd dat het lid zich nu wel aan de 
lidmaatschapseisen houdt. Als dat niet het geval is, adviseert de commissie het bestuur van de 
MBO Raad tot schorsing van het lid over te gaan en kan het bestuur van de MBO Raad besluiten 
het lid te schorsen. Als dat besluit wordt genomen, wordt dit met redenen omkleed aan het lid 
kenbaar gemaakt. Het bestuur van de MBO Raad informeert de raad van toezicht van het lid en 
de algemene vergadering over de schorsing.  

4. Na een nader te bepalen periode doet de commissie onderzoek of de schorsing kan worden 
opgeheven. Als dat niet het geval is, adviseert de commissie het bestuur van de MBO Raad de 
schorsing nog eenmaal te verlengen en kan het bestuur van de MBO Raad besluiten de schorsing 
van het lid te verlengen. Als dat besluit wordt genomen, wordt dit met redenen omkleed aan het 
lid kenbaar gemaakt. Het bestuur van de MBO Raad informeert de raad van  
toezicht van het lid en  de algemene vergadering over de verlengde schorsing.  

5. Na een nader te bepalen periode doet de commissie finaal onderzoek en informeert de commissie 
het bestuur van de MBO Raad over de resultaten daarvan. Als het onderzoek negatief uitvalt 
(d.w.z. het lid persisteert bij zijn handelen en blijft niet voldoen aan de lidmaatschapseisen) zegt 
het bestuur van de MBO Raad namens de vereniging het lidmaatschap van het lid op. Het bestuur 
informeert de raad van toezicht van het lid en de algemene vergadering en maakt via de kanalen 
van de MBO Raad het royement met redenen omkleed actief publiek openbaar. Na deze 
opzegging is statutair beroep mogelijk bij de algemene vergadering. 

Het reglement dat de commissie bij de behandeling van deze meldingen hanteert leest u hier. Het 
toetsingskader dat de commissie hierbij hanteert leest u hier.  

Bereikbaarheid van de commissie   
Klachten kunnen bij het secretariaat van de commissie worden ingediend:  
Mr. C.A.M. van Vught (ambtelijk secretaris)  
Merodelaan 63 
5062 JC Oisterwijk 
e-mailadres: info@cvvrechtspraktijk.nl 
Klachten mogen niet anoniem zijn en moeten schriftelijk worden ingediend en worden onderbouwd.  

Uitspraken van de commissie   
De uitspraken van de commissie worden op deze plaats openbaar gemaakt. Vragen over uitspraken 
van de commissie worden uitsluitend door de commissie zelf en niet door de MBO Raad 
beantwoord.   
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