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Klachtencommissie Governance en Beloning MBO  
 

Instelling 
 
Bij besluit van het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en de Vereniging MBO 
Raad d.d. 2 februari 2010, is de Klachtencommissie Governance en Beloning MBO 
ingesteld. Deze Commissie is gebaseerd op: 

- de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ d.d. 1 januari 2009 (nader te noemen: 
governancecode BVE); in werking sinds 1 januari 2009, en 
- de code ‘de beloning van bestuurders van MBO-instellingen’, advies voor een 
sectorbrede beloningsregeling, november 2006, in werking sinds 1 januari 2007. 

 
Belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie indien zij menen 
dat een mbo-instelling zich niet houdt aan een van de genoemde codes. 
Belanghebbenden zijn personen of instanties wier belang rechtstreeks door het niet 
naleven van een van beide codes door een mbo-instelling is getroffen. Ook personen of 
instanties binnen of buiten de mbo-sector die zichtbaar het belang van het goed 

functioneren van een afzonderlijke mbo-instelling of van mbo-instellingen in zijn 
algemeenheid nastreven,  kunnen als belanghebbende worden aangemerkt. 
 
De Klachtencommissie functioneert onafhankelijk ten opzichte van de instellingen in de 
mbo-sector, doet haar werk zelfstandig en bepaalt zelf haar werkwijze. Minimaal een 
keer per jaar rapporteert de commissie aan haar opdrachtgevers, het Platform Raden van 
Toezicht mbo-instellingen en de Vereniging MBO Raad. 

 
Samenstelling 
 
De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden: 

- dhr. prof. dr. G.D. Minderman (voorzitter) 
- mevr. C.P. Vogelaar  
- mevr. M. Haak-Griffioen  

- dhr. prof. mr. P.J.J. Zoontjens  
- dhr. drs. C..M. A. van Rosmalen  

Het ambtelijk secretariaat van de commissie is ondergebracht bij dhr. mr. C.A.M. van 
Vught, Berkenlaan 40, 5061 AZ Oisterwijk. 
 
Werkzaamheden 2010 
 

De Klachtencommissie is medio 2010 met haar werkzaamheden gestart en heeft zich in 
de eerste plaats bezig gehouden met het opstellen van een reglement. Dat was aan het 
einde van het jaar in concept gereed. 
 
Er werden in 2010 twee klachten ingediend: 

- De eerste klacht werd door de klager ingetrokken. Klager was uiteindelijk van 
mening dat de Onderwijsinspectie de geëigende instantie was om bij de 
betreffende instelling een onderzoek te verrichten. De Klachtencommissie is door 
de Onderwijsinspectie op de hoogte gesteld dat er daadwerkelijk een onderzoek is 
gestart. 

- De tweede klacht liep bij de jaarwisseling nog. De procedure wordt in 2011 
voortgezet. 


