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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) en vanaf 1 augustus 2014 op de daarvoor in de plaats 
gekomen Branchecode goed bestuur in het MBO; 
- het Beloningsclassificatiesysteem bestuurders MBO-instellingen 2013 van het 
Platform Raden van Toezicht. 

 
Belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie indien zij menen 
dat een mbo-instelling zich niet houdt aan de code en/of het 
Beloningsclassificatiesysteem. Belanghebbenden zijn personen of instanties wier belang 
rechtstreeks door het niet naleven daarvan 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. Het reglement 
van de Commissie is in de loop van 2014 aangepast aan de nieuwe Branchecode goed 

bestuur in het MBO die op 1 augustus 2014 in werking is getreden. 
Minimaal een keer per jaar rapporteert de commissie door middel van een jaarbericht 
aan haar opdrachtgevers, het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en de 
Vereniging MBO Raad. 
 
Branchecode goed bestuur in het MBO 
 

Op 1 augustus 2014 trad de nieuwe ‘Branchecode goed bestuur in het MBO’ in werking. 
Deze nieuwe code geeft de mogelijkheid tot het instellen van een onafhankelijke 
monitoringscommissie en een onafhankelijke handhavingscommissie. 
In het licht van de nieuwe code en de mogelijk twee nieuwe commissies, heeft de 
Klachtencommissie Governance en Beloning MBO op 6 oktober 2014 een overleg gevoerd 
met de voorzitters van het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en de 
Vereniging MBO Raad. In dit overleg is o.a. gesproken over de afstemming van de 

werkzaamheden van de verschillende commissies en de onderlinge relatie. Dit overleg 
krijgt een vervolg in 2015. 
 
Samenstelling 
 
De klachtencommissie was door het aftreden van twee leden in 2014 (prof. dr. G.D. 
Minderman en prof. mr. P.J.J. Zoontjens) in de tweede helft van 2014 niet meer voltallig. 
De commissie bestond in december 2014 uit de volgende leden: 

- mevr. C.P. Vogelaar (voorzitter) 
- mevr. M. Haak-Griffioen  
- dhr. drs. C.M.A. van Rosmalen  
- 2 vacatures 

In december 2014 heeft de Commissie twee nieuwe leden ter benoeming voorgedragen 
aan het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en de Vereniging MBO Raad. 
 

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



 

 
Werkzaamheden 2014 
 
Er werden in 2014 twee klachten ingediend: 
 

- In maart 2014 ontving de commissie een klacht van de heer Th. Houtkamp van 
Terra Trainingen te Vinkeveen tegen de voorzitter van het College van Bestuur 
van het Da Vinci College te Dordrecht. Op 19 september 2014 heeft de commissie 
uitspraak gedaan in deze zaak (gepubliceerd op de website van de MBO Raad). De 
klacht(en) werd(en) ongegrond verklaard. 
 

- De inhoud van de tweede klacht viel naar het oordeel van de commissie niet 

binnen de taak en bevoegdheid van de Klachtencommissie Governance en 
Beloning MBO. Klager is doorverwezen naar de interne klachtenregeling van het 
betreffende ROC en (zo nodig) de Onderwijsinspectie. 

 


