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JAARBERICHT 2016 
 

Klachtencommissie Goed Bestuur MBO 
 

1. Algemeen 
 
In 2016 kreeg de Klachtencommissie Governance en Beloning MBO een andere naam: de 
Klachtencommissie Goed Bestuur MBO. Deels een gevolg van de veranderde regels met 
betrekking tot de beloning van bestuurders, deels een gevolg van de uitbreiding van de 
taken van de klachtencommissie.  
De commissie heeft inmiddels twee zelfstandige taken met specifiek voor elke taak 
vastgestelde reglementen. Zie paragraaf 2 en 3.  
 
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  
 
Bij besluit van het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en de Vereniging MBO 
Raad d.d. 2 februari 2010, werd de Klachtencommissie Governance en Beloning MBO 
ingesteld. De Klachtencommissie Governance en Beloning MBO vond bij haar instelling 
haar basis in de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ d.d. 1 januari 2009 (de 
governancecode BVE). Sinds 1 augustus 2014 geldt een nieuwe code: de Branchecode 

goed bestuur in het MBO. Omdat de nieuwe Branchecode door de leden van de 
Vereniging MBO Raad is vastgesteld, geldt alleen de MBO Raad nog als opdrachtgever 
van de commissie (en dus niet meer het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen). 
 
Per 1 januari 2016 is een ministeriele regeling van kracht geworden voor de beloning van 
bestuurders in de onderwijssector. De minister handhaaft deze regeling zelf. Daarmee is 
de taak van de commissie met betrekking tot de beloning van bestuurders vervallen. De 

commissie heet (mede) daarom sinds 1 januari 2016: Klachtencommissie Goed Bestuur 
MBO.  
 
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. 
 
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 per 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 
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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.  
 
4. Samenstelling 
 
De heer drs. C.M.A. van Rosmalen was in het verslagjaar aftredend en was niet 
herbenoembaar. Hij trad in maart 2016 af. 
In verband met zijn vertrek heeft de klachtencommissie mevrouw drs. H. Donkervoort 
ter benoeming voorgedragen aan de Vereniging MBO Raad. Zij werd per 1 juni 2016 
benoemd.  

De commissie bestaat 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) 

 
Het ambtelijk secretariaat van de commissie is ondergebracht bij dhr. mr. C.A.M. van 
Vught, Berkenlaan 40, 5061 AZ Oisterwijk. 
 
5. Werkzaamheden 2016 
 
5.1. Algemeen 
 

In 2016 heeft de commissie zich met name bezig gehouden met: 
- het actualiseren van het Reglement Klachtencommissie Goed Bestuur MBO, taak 

externe klachtenprocedure; 
- het opstellen van het reglement van de Klachtencommissie Goed Bestuur MBO, 

taak interne handhaving en het opstellen van het bijbehorende toetsingskader. 
Beide reglementen en het toetsingskader werden op 4 april 2016 goedgekeurd door de 
MBO Raad. 
 
De vermelding van de Klachtencommissie Goed Bestuur MBO op de website van de MBO 
Raad werd geactualiseerd en aangepast. 
 
In het kader van de afstemming van de werkzaamheden en het elkaar informeren, werd 
op 22 september 2016 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. Uiterlijk voor 1 januari 2018, zal deze commissie de werking van de 
Branchecode evalueren en daarover rapport uitbrengen aan de MBO Raad. 
 
5.2. Externe klachtenprocedure 
 
Er werden in 2016 twee klachten ingediend. 
Deze klachten vielen naar het oordeel van de commissie niet binnen de taak en 

bevoegdheid van de Klachtencommissie Goed Bestuur MBO. Beide klachten zijn dan ook 
niet-ontvankelijk verklaard.  
Daarbij is de klager in één geval doorverwezen naar de interne klachtenregeling van de 
betreffende instelling. In het andere geval is doorverwezen naar de burgerlijke rechter. 
 
5.3. Interne handhavingsprocedure 
 
In het kader van de interne handhavingsprocedure ontving de commissie in 2016 geen 
meldingen. 


