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1. Inleiding 

1.1 Opzet klachtenregeling 

De  klachtenregeling van Scalda is opgebouwd uit twee verschillende regelingen: 
a. Vertrouwenszaken 

Klachten van medewerkers, studenten en externen die betrekking hebben op seksuele 
intimidatie, discriminatie, agressie en geweld; 

b. Klachten 
Klachten van studenten, medewerkers en externen die betrekking hebben op de interpretatie 
van het studentenstatuut, overige algemene schoolzaken, niet zijnde examens, 
arbeidsomstandigheden en overeenkomsten; 

 
U treft per regeling een procesbeschrijving en korte, relevante informatie aan die de student, de 
medewerker of externe relatie met een klacht snel inzicht verschaft welke regeling van toepassing is. 
De te benutten formulieren zijn als bijlage opgenomen. 
 
Klachten die direct of indirect te maken hebben met aanbestedingen (met Scalda als aanbestedende 
partij) vallen onder de regeling “klachtafhandeling bij aanbesteden”, te vinden via:  
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2013/03/07/klachtafhandeling-bij-
aanbesteden 
 
Dit type klachten kan uitsluitend worden ingediend via inkoop@mboraad.nl. Voor meer informatie:  
 
http://www.scalda.nl/sites/default/files/klachtenafhandeling_bij_aanbestedingen.pdf 

1.2 Doel  

De klachtenregeling moet garant staan voor: 

 een procedureel zorgvuldige afhandeling van de ingediende klachten; 

 een tijdige afhandeling van zowel interne als externe klachten. 

1.3 Uitgangspunten 

Een goede behandeling van een klacht vraagt zorgvuldigheid van Scalda, maar ook 
van de klagende partij. Bij de behandeling van een klacht gaan we uit van het volgende: 

 Iedereen mag altijd een klacht indienen. 

 Iedereen heeft recht op hulp, advies en dialoog bij het indienen van klachten. 

 Iedereen heeft recht op een vlotte, zorgvuldige behandeling en duidelijke informatie. 

 Van iedereen mag worden verwacht dat hij of zij actief zoekt naar een constructieve oplossing. 

 Van iedereen mag worden verwacht dat de klacht wordt aangeboden op het juiste niveau aan 
de juiste betrokkenen. 

 De klachtenregeling mag nooit een belemmering worden om een klacht in te dienen. 

 Klachten die op welke manier dan ook in verband te brengen zijn met Scalda worden in eerste 
instantie behandeld door Scalda. 

 Iedereen die een klacht indient, heeft in beginsel recht op een individueel gesprek met de 
behandelende instantie en op individuele kennisneming van het resultaat. In geval van een 
beroepszaak als vervolg op een eerdere klacht, kan de behandelende instantie besluiten beide 
partijen tegelijkertijd te horen, maar het recht op individuele kennisneming van het resultaat 
blijft bestaan. 

 Het indienen van een klacht heeft nooit een opschortende werking, tenzij het College van 
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Bestuur daarover anders beslist. Dat wil zeggen dat een lopende gang van zaken niet wordt 
stilgezet of vertraagd als er een klacht over ingediend wordt. Pas als de uitspraak over die 
klacht daartoe aanleiding geeft, zal dit alsnog gebeuren en zal eventueel herstel met 
terugwerkende kracht worden uitgevoerd. 
 
 
 

1.4 Toegankelijkheid 

Aansluitend op de uitgangspunten is het van belang dat de klachtenregeling toegankelijk is. Hiertoe 
zijn drie maatregelen genomen: 

 Er is een prominente link op de website geplaatst die doorverwijst naar een speciaal 
informatiegedeelte over de klachtenregeling; 

 Op het informatiegedeelte van de website is de naam, het telefoonnummer en het emailadres 
van de ambtelijk secretaris opgenomen, zodat deze eventueel kan helpen bij het indienen van 
een klacht, een bezwaar of beroep; 

 De formele documenten zoals het reglement preventie en bestrijding seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie en geweld en de huishoudelijk reglementen zijn niet opgenomen in de 
klachtenregeling.  

1.5 Praktisch 

In de klachtenregeling wordt voor wat betreft termijnen gesproken over werkdagen. Hiermee 
worden bedoeld de dagen waarop door de school regulier onderwijs wordt verzorgd (dus niet de 
studentenvakanties, de weekenddagen en de erkende feestdagen) 
 
Door het College van Bestuur is een ambtelijk secretaris aangewezen, die tevens is belast met de 
coördinatie. 
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2. Vertrouwenszaken 

2.1 Inhoud 

Onder vertrouwenszaken vallen seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld: 

 Seksuele intimidatie 
Door een geïntimideerde als ongewenst ervaren seksueel getinte aandacht, toenadering of 
verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard. 

 Discriminatie 
Iedere uiting in woord, gebaar of geschrift van een persoon of groep van personen binnen 
Scalda, waarbij sprake is van ontoelaatbare opvattingen over achterstelling van mensen, van 
doelbewuste belediging of van grievend handelen ten opzichte van anderen. De uitingen kunnen 
betrekking hebben op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of op welke grond 
dan ook. 

 Agressie en geweld 
Voorvallen waarbij medewerkers of studenten van Scalda psychisch of fysiek worden lastig 
gevallen, bedreigd, aangevallen of geïntimideerd, onder omstandigheden die rechtstreeks 
verband houden met het verrichten van de arbeid of de leersituatie. 

 

2.2 Indienen van een klacht 

 Als student zoekt u contact met de aandachtspersoon van de locatie en bespreekt uw klacht. 
Besluit u om een klacht in te dienen bij de Vertrouwenscommissie, dan kan de aandachtspersoon 
u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon 
ondersteunt u bij het indienen van een klacht bij de Vertrouwenscommissie. 

 Als medewerker zoekt u contact met uw leidinggevende, de ambtelijk secretaris, met een 
externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks met de vertrouwenscommissie. 

 De klacht wordt in alle gevallen schriftelijk ingediend, bij voorkeur op het daarvoor bestemde 
klachtenformulier (zie bijlage 1 en 2). 

 

2.3 Vertrouwenscommissie 

 Na ontvangst van de klacht stelt de ambtelijk secretaris van de Vertrouwenscommissie de 
beklaagde in kennis van het feit dat er een klacht tegen hem of haar is ingediend. 

 De ambtelijk secretaris stelt, in overleg met de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, het 
College van Bestuur op de hoogte van het feit dat de Vertrouwenscommissie een klacht heeft 
ontvangen. 

 De voorzitter voert na ontvangst van de klacht een eerste toetsing uit voor wat betreft de 
ontvankelijkheid van de klacht. 

 Wanneer de Vertrouwenscommissie de klacht in behandeling neemt, wordt de beklaagde in de 
gelegenheid gesteld om een verweerschrift op te stellen. 

 Na ontvangst van het verweerschrift van de beklaagde heeft de klager gelegenheid hierop een 
schriftelijke reactie te geven. 

 De Vertrouwenscommissie houdt een hoorzitting waarin klager, beklaagde en eventuele 
getuigen van klager en beklaagde worden gehoord. 

 Binnen 30 werkdagen na ontvangst van de klacht rapporteert de Vertrouwenscommissie aan het 
College van Bestuur of de klacht gegrond is en adviseert het College van Bestuur over te nemen 
maatregelen. 

 Binnen 30 werkdagen na ontvangst van het rapport en het advies van de Vertrouwenscommissie 
neemt het College van Bestuur een beslissing. 
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2.4 Beroep 

Bent u het niet eens met het besluit van het College van Bestuur en de voorgestelde maatregelen, 
dan hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de rechter om een uitspraak te vragen. 
 

2.5 Documenten 

De volgende documenten zijn van belang: 

 Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.  

 Huishoudelijk reglement Vertrouwenscommissie; 
Deze documenten zijn beschikbaar op de website van Scalda of kunnen op verzoek worden verstrekt. 
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3. Klachten 

3.1 Inhoud 

Dit betreft algemene klachten van zowel studenten als medewerkers en externen.  

 Voor studenten (en ouders van studenten) kan hier bijvoorbeeld gedacht worden aan de gang 
van zaken op school (met uitzondering van examens) en ten aanzien van de 
beroepspraktijkvorming (stage), het niet nakomen van afspraken, herhaaldelijke onduidelijkheid 
over roosters, studiepunten, voortgang van lessen.  

 Voor medewerkers van Scalda kan hier bijvoorbeeld gedacht worden aan zaken die betrekking 
hebben op arbeidsomstandigheden. (Bezwaren ten aanzien van besluiten over 
arbeidsvoorwaarden of rechtspositionele zaken vallen onder de werking van de Interne 
Geschillencommissie CAO).  

 Voor externen kan hierbij  bijvoorbeeld gedacht worden aan overlast in de buurt van de school 
en het niet nakomen van contractuele afspraken die met Scalda zijn overeengekomen.  

In eerste instantie wordt in alle gevallen getracht om in goed overleg tot een voor alle partijen 
aanvaardbare oplossing te komen. Als dit niet lukt, kan de klager gebruik maken van zijn recht om 
een officiële klacht in te dienen. 
 

3.2 Indienen van een klacht 

De klacht wordt in alle gevallen schriftelijk ingediend (zie bijlage ‘formulier’) bij: 

 De directeur van een onderwijscluster, of 

 De manager van een ondersteunende dienst1, of 

 De directeur van de dienst bestuurlijke ondersteuning2 
Als het een klacht betreft over één van deze functionarissen kan de klacht worden ingediend bij het 
College van Bestuur, p/a Postbus 102, 4530 AC Terneuzen. Als de klacht handelt over het College van 
Bestuur kan de klacht worden ingediend bij de Raad van Toezicht, p/a Postbus 102, 4530 AC 
Terneuzen. 
 
Het klachtenformulier en eventueel een begeleidende brief moet in elk geval de volgende informatie 
bevatten: 

 uw persoonlijke gegevens; 

 uw relatie met Scalda (student, werknemer, externe) 

 indien van toepassing, waar u werkt of studeert 

 een beschrijving van de klacht en de situatie waarin deze zich voordeed 

 de persoon met wie u de klacht al mondeling heeft besproken 
 

3.3 Afhandeling van de klacht 

a. De ontvanger van de klacht bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager.  
b. De ontvanger van de klacht nodigt de klager uit om te worden gehoord. Het horen gebeurt 

binnen 14 werkdagen nadat de klacht bij hem is ingediend. De uitnodiging voor het horen 
gebeurt schriftelijk. 

c. De klager kan zich bij laten staan door een derde. 
d. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag dient door de klager en de ontvanger van 

de klacht voor gezien ondertekend te worden. Weigert de gehoorde te ondertekenen, dan wordt 

                                                           
1
 Alleen mogelijk voor medewerkers en externen 

2
 Alleen mogelijk voor medewerkers en externen 
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onder opgave van redenen, hiervan melding gemaakt bij het verslag. Het ter kennis brengen en 
de ondertekening van het verslag dient binnen 7 werkdagen na het horen afgerond te zijn.  

 

3.4 Besluit 

Uiterlijk 10 werkdagen na het horen van de klager neemt de ontvanger van de klacht een beslissing. 
De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager.  
 

3.5 Beroep 

De klager kan binnen tien (10)  werkdagen na dagtekening van de beslissing in beroep gaan. Dit 
gebeurt schriftelijk. De brief waarin het beroep kenbaar wordt gemaakt bevat ten minste: 

 de naam en het adres van de indiener; 

 de dagtekening; 

 een omschrijving van het besluit waartegen het beroep ingesteld is of een kopie van de brief 
waarin de beslissing is verwoord; 

 de gronden of redenen van het beroep. 
 

3.6 Afhandeling van het beroep 

Door de Commissie van Beroep. Zie hiervoor het huishoudelijk reglement van de Commissie; op 
verzoek beschikbaar en gepubliceerd op infonet van Scalda. 
 

3.7 Uitspraak 

De Commissie van Beroep heeft als taak om een niet bindende uitspraak uit te brengen aan het 
College van Bestuur of als het een beroep betreft aangaande het College van Bestuur aan de Raad 
van Toezicht. Als bij de besluitvorming van het bevoegd gezag van dit advies wordt afgeweken kan 
dat alleen op grond van zwaarwegende argumenten.  
Indien de uitspraak van de Commissie van Beroep niet wordt opgevolgd, wordt dit binnen veertien 
dagen na ontvangst van het advies schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld aan de 
Commissie van Beroep en de betrokkenen.  
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Bijlage 1: Klachtenformulier studenten 

 

1. Naam (*):  …………………………………………………………………… 

Afdeling:  …………………………………………………………………… 

Klas:  …………………………………………………………………… 

Huisadres:  …………………………………………………………………… 

Telefoon:  …………………………………………………………………… 

Woonplaats: ……………………………………………………………………  

(*) Klachtenformulieren zonder naam kunnen we niet behandelen 

 

2. Heb je deze klacht al eerder besproken? 

 Nee 

 Ja, met mijn docent: de heer/mevrouw    …………………………………………………………………… 

 Ja, met mijn mentor: de heer/mevrouw    …………………………………………………………………… 

 Ja, met de teamleider/directeur: de heer/mevrouw    ………………………………………. 

 Ja, met de heer/mevrouw    …………………………………………………………………… 

 

3. Waarover gaat je klacht? 

 Bedreiging, intimidatie, ongewenst seksueel gedrag, discriminatie 

 Manier van lesgeven, lesprogramma, onderwijsvorm 

 In en om het gebouw, lokalen, spullen, computers 

 Stage en beroepspraktijkvorming (BPV) 

 Anders 

 

4. Ben je door iemand geholpen bij het indienen van deze klacht? 

 Nee 

 Ja, door de heer/mevrouw    …………………………………………………………………… 
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5. Beschrijf je klacht hieronder. Noem alleen feiten en dingen die je zeker weet. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Op welke plaats is dit gebeurd?   …………………………………………………………………………………………………… 

Op welke datum is dit gebeurd?   …………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Op welke manier mogen we contact met je opnemen? 

 Via mijn huisadres/vaste telefoon …………………………………………….. 

 Via mijn mobiele telefoon:    ……………………………………………………… 

 Via mijn school e-mail: ………………………………………………………………. 

 Via mijn privé e-mail:    ………………………………………………………………. 

 Via mijn mentor: de heer/mevrouw   ……………………………………………………… 

 

7. Ondertekening 

Datum:     ……………………………………………………… 

Handtekening: ……………………………………………………… 

Lever het ingevulde formulier in bij de directeur  of stuur het op. 

 

In het geval dat het een klacht betreft over bedreiging, intimidatie, ongewenst seksueel gedrag of 

discriminatie zenden aan:  Vertrouwenscommissie Scalda (vertrouwelijk), t.a.v. de ambtelijk 

secretaris, Postbus 102, 4530 AC Terneuzen   
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Bijlage 2: Klachtenformulier medewerkers en externen 

1. Naam (*):  …………………………………………………………………… 

Bedrijf/instelling: …………………………………………………………………… 

Afdeling:  …………………………………………………………………… 

Adres:  …………………………………………………………………… Plaats:   …………………………………… 

Privéadres:  …………………………………………………………………… Plaats:   …………………………………… 

Telefoon:  ………………………………………………………    (waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent) 

E-mail:  ……………………………………………………………………  

(*) Klachtenformulieren zonder naam kunnen we niet behandelen 

 

2. Hebt u deze klacht al eerder ingediend? 

 Nee 

 Ja, bij de heer/mevrouw    …………………………………………………………………… 

 

3. Waarop heeft uw klacht betrekking? 

 Bedreiging, intimidatie, ongewenst seksueel gedrag, discriminatie 

 Manier van lesgeven, lesprogramma, onderwijsvorm 

 In en om het gebouw, lokalen, spullen, computers 

 Stage en beroepspraktijkvorming (BPV) 

 Voorzieningen, faciliteiten 

 Toepassing van de CAO 

 Anders 
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4. Beschrijf uw klacht hieronder. Noem alleen feiten en zaken waarvan u zeker bent. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Op welke plaats is dit gebeurd?   …………………………………………………………………………………………………… 

Op welke datum is dit gebeurd?   …………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Op welke manier mogen we contact met u opnemen? 

 Via mijn huisadres  

 Via mijn werkadres 

 Via mijn e-mail 

 

6. Ondertekening 

Datum:     ……………………………………………………… 

 

Handtekening: ……………………………………………………… 

 

Lever het ingevulde formulier in bij de directeur of stuur het op. 

 

In het geval dat het een klacht betreft over bedreiging, intimidatie, ongewenst seksueel gedrag of 

discriminatie zenden aan:  Vertrouwenscommissie Scalda (vertrouwelijk), t.a.v. de ambtelijk 

secretaris, Postbus 102, 4530 AC Terneuzen  



Scalda,Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie  -  Postbus 102  -  4530AC Terneuzen 
T 0118 55 89 00  -  F 0118 55 89 01  -  info@scalda.nl  -  www.scalda.nl 
KvK Middelburg 4111 5327 
 

Bijlage 3: Overzicht namen en adressen 

 Naam Functie Contact 

Externe vertrouwenspersonen mevr.  Christien Oving 
dhr. Walther van der Wel 
 

 Via de Stichting Maatschappelijk Werk 
Oosterschelderegio (SMWO) te Goes.  
 
Telefoon: 0113-277111. 
 

Vertrouwenscommissie  mevr. mr.drs. A.A. Liem -Buirma 
dhr. mr. A.J. van den Berge 
dhr. J. Smael 
dhr. J.J. Korstanje 
medewerker Dienst BO 

voorzitter 
lid, plv. voorzitter 
lid  
lid 
ambtelijk secretaris 
 

Vertrouwenscommissie Scalda 
(vertrouwelijk) 
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 102 
4530 AC Terneuzen 

Commissie van Beroep klachten,  dhr. J.J. Korstanje 
dhr. J. Smael 
mevr. drs. A.A. Liem-Buirma 
dhr. mr. A.J. van den Berge 
medewerker Dienst BO 

voorzitter 
lid  
lid 
lid 
ambtelijk secretaris 
 

Commissie van Beroep klachten 
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 102 
4530 AC Terneuzen 
 

 


