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          Klacht      KKllaacchhtteennrreegglleemmeenntt  

         en      ddEERRSSAANNee   
   maatregel      

 
  

 
 
 
Het dERSANe doet haar uiterste best kwaliteit te leveren. Desondanks kan het voorkomen 
dat er ontevredenheid of klachten over de dienstverlening ontstaan. Wij nemen dit serieus en  
willen het graag van je horen als er iets is wat voor verbetering vatbaar is. Het eerste 
aanspreekpunt is altijd de vertrouwenspersoon. Deze kan je helpen bij het zoeken naar 
oplossingen of optreden als bemiddelaar in conflicten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
een schriftelijke klacht in te dienen. Hoe je klacht zal worden afgehandeld, staat beschreven 
in dit Klachtenreglement. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur van het  

dERSANe 
 
 
 
 
Doel van het klachtenreglement 
Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en 
effectieve wijze registreren en afhandelen van 
klachten, het wegnemen van de oorzaken en  
het nemen van adequate maatregelen om 
herhaling te voorkomen.  
 
Definitie 
Een klacht is een schriftelijke melding van een 
cursist of een opdrachtgever met betrekking tot 
resultaten en/of dienstverlening van de 
cursusaanbieder. 
 
Klachtencommissie 
De instelling beschikt over een 
klachtencommissie. Deze klachtencommissie 
bestaat uit ten minste twee leden en een 
voorzitter. Er is een aanstellingsreglement dat 
de benoeming van leden en voorzitter regelt.  
 
Procedure 
1. ontvangst en registratie van een schriftelijke 
klacht 
De schriftelijke klacht wordt door de ontvanger 
onmiddellijk doorgestuurd naar de voorzitter 
van de klachtencommissie. De voorzitter 
registreert de klacht op het klachtenformulier. 
De schriftelijke klacht wordt als bijlage bij het 
klachtenformulier gevoegd.  
 
 
 
 

De voorzitter neemt zonodig telefonisch contact 
op met de klager  
om aanvullende informatie te verkrijgen en 
noteert deze. 
 
2. Bevestiging 
De voorzitter stuurt uiterlijk binnen twee weken 
een ontvangstbevestiging waarin zijn 
opgenomen: 
o Korte omschrijving van de klacht (inclusief 

datum, plaats en bijzondere 
omstandigheden) 

o Verdere afhandeling van de klacht en de 
termijn waarbinnen men verwacht de klacht 
af te handelen 

De verzending van de bevestiging wordt 
geregistreerd op het klachtenformulier. 
 
3. Onderzoek 
De voorzitter legt de klacht voor aan de 
klachtencommissie. De klachtencommissie wijst 
een niet betrokken persoon aan, uit haar midden 
of anders, die het onderzoek zal uitvoeren 
namens de klachtencommissie.  
De vertegenwoordiger van de klachten-
commissie legt de klacht voor aan de betrokken 
medewerker(s). De vertegenwoordiger vat de 
reactie van de betrokkene samen op het 
klachtenformulier en past hem aan tot de 
betrokken medewerker zich akkoord verklaart  
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met de omschrijving. De vertegenwoordiger 
informeert de betrokken medewerker(s) over de 
verdere afhandeling. 
De klachtencommissie bepaalt of de klacht 
gegrond is. Indien de klacht niet in 
behandeling wordt genomen, stuurt de 
klachtencommissie binnen vier weken na de 
ontvangstdatum een brief met deze 
mededeling en een toelichting op het besluit. 
 
4. Corrigerende maatregelen 
Aan de hand van de ernst van de klacht, de 
aanwijsbare oorzaak en de 
verantwoordelijkheid en in overleg met de 
organisatie, bepaalt de klachtencommissie het 
voorstel aan de klager. Dit kan zijn dat er 
correctie, genoegdoening en/of een 
vervangende dienst aangeboden worden. 
 
De klachtencommissie doet binnen zes weken 
na ontvangst van de klacht het aanbod aan de 
klager. Deze termijn kan, indien daar 
aantoonbare redenen voor zijn, worden 
verlengd, mits de indiener van de klacht 
daarover voor het verstrijken van de termijn 
schriftelijk is geïnformeerd. 
 
Wanneer de klager niet tevreden is met het 
aanbod, kan de klachtencommissie overwegen 
of een nieuw intern onderzoek en/of een nieuw 
aanbod wenselijk is. Het aanbod en de reactie 
van de klager worden inclusief data vastgelegd 
op het klachtenformulier. 
 
5. Preventieve maatregelen 
De klachtencommissie bepaalt of er 
maatregelen genomen kunnen worden om 
herhaling te voorkomen van de 
omstandigheden die tot de klacht hebben 
geleid. Zij overlegt met diegenen die effectieve 
maatregelen kan doorvoeren. De preventieve 
maatregelen worden vastgelegd op het 
klachtenformulier. 
 
6. Rapportage 
De klachtencommissie draagt zorg voor 
datgene wat is afgesproken met de klager. 
Zodra de klacht afgehandeld is, wordt dit 
vermeld op het klachtenformulier. Ook de 
klager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht 
van het sluiten van het dossier rond de klacht. 
 
De klachtencommissie analyseert elk jaar de 
klachten en moet in staat zijn inzicht te geven 
in achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten 
van de behandelde klachten. De 
klachtencommissie beoordeelt of er trends  
 
 
 

 
 
zichtbaar zijn, of de corrigerende maatregelen 
hebben geleid tot tevredenheid en of de  
preventieve maatregelen hebben geleid tot 
verbetering.  
 
7. Evaluatie 
Het management van de organisatie evalueert 
ten minste jaarlijks de klachten en het 
klachtmanagementsysteem. Deze analyse 
maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de 
organisatie. 
 
8. Beroep 
Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de 
klager zijn afgehandeld, dan bestaat de 
mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de 
opdrachtgever van de cursus (bijvoorbeeld de 
gemeente). Indien niet tot een oplossing wordt 
gekomen, kan beroep worden aangetekend bij 
een geschillencommissie – in deze een 
advocaat. 
 
Samenstelling van de klachtencommissie 
De klachtencommissie telt twee leden en een 
voorzitter, benoemd en ontslagen door het 
gezamenlijke bestuur van het dERSANe 
conform het aanstellingsprotocol.  

 
Aanstellingsprotocol  
De leden van de klachtencommissie worden 
benoemd en ontslagen door het gezamenlijke 
bestuur van het dERSANe. De 
klachtencommissie wordt per geval opnieuw 
samengesteld door het bestuur voor de duur van 
de betreffende klacht. Dit betekent dat er 
tegelijkertijd meerdere klachtencommissies 
actief kunnen zijn. Zij werken alle onder 
supervisie van het bestuur.  
Is de klacht naar tevredenheid afgehandeld, dan 
wordt de klachtencommissie zonder verdere 
kennisgeving als opgeheven beschouwd.  
Voor de jaarlijkse evaluatie wordt eveneens op 
grond van het aanstellingsprotocol een tijdelijke 
commissie samengesteld door het bestuur. 

 
De klachtencommissie bestaande uit een 
voorzitter en twee leden, wordt binnen twee 
weken na binnenkomst van een klacht 
samengesteld op basis van de volgende eisen: 
 
o Geen van de leden, inclusief de voorzitter, heeft 
een directe betrokkenheid bij de situatie als 
omschreven in de klacht. 
o Elk van de leden is ofwel betrokken bij het 
dERSANe, of beschikt over een onderwijskundige 
achtergrond ofwel voldoet aan beide eisen.  
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o Indien het dERSANe binnen haar eigen 
gelederen geen leden voor de klachtencommissie 
kan vinden die aan bovengenoemde criteria 
voldoen, staat het het dERSANe vrij iemand van 
buitenaf te benoemen tot lid van de commissie, 
op voorwaarde dat dit lid onderwijskundige 
ervaring heeft en bekend is met de algemene 
gedragsprotocollen binnen het onderwijs. 
o Tot de keuze om iemand van buitenaf aan te 
stellen kan ook worden overgegaan indien het 
vermoeden bestaat dat betrokkenheid bij het 
dERSANe de objectiviteit in de oordeelsvorming 
over de klacht nadelig zal beïnvloeden. 
o Tevens staat het de klager vrij te eisen dat ten 
minste één van de leden van de 
klachtencommissie van buiten het dERSANe 
afkomstig is, op de gefundeerde grond dat 
betrokkenheid bij het dERSANe de objectiviteit in 
de oordeelsvorming over de klacht nadelig 
beïnvloedt.  
o De leden van de klachtencommissie zijn 
bevoegd activiteiten te ondernemen gericht op het 
oplossen van het conflict.  
 
o Vallen activiteiten benodigd voor het  

afhandelen van de klacht, in de 
bevoegdheidssfeer van andere personeelsleden, 
dan wel in die van de organisatie of het bestuur 
van het dERSANe, dan zijn de leden van de 
klachtencommissie gebonden aan overleg met 
en toestemming van deze bevoegde personen.  
o Het staat de leden van de klachtencommissie 
niet vrij om onafhankelijk en zonder overleg met 
de bevoegde personen, gerechterlijke stappen te 
ondernemen dan wel structuren in het beleid en/of 
de organisatie van het dERSANe te veranderen.  
o Ondervinden de leden van de 
klachtencommissie tegenwerking bij de 
afhandeling van een klacht, dan mogen zij een 
vergadering van personen uit organisatie, bestuur 
en/of personeel bijeenroepen voor overleg. 
o Is de klacht als ‘afgehandeld’ aangemerkt, dan 
wordt de klachtencommissie zonder verdere 
kennisgeving als opgeheven beschouwd. De 
afzonderlijke leden zijn daarmee ontslagen van 
hun taak en hun lidmaatschap van de 
klachtencommissie. 
De cursist wordt van de status van de klacht 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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