Commissie Zorgvuldig Bestuur

CZB/KL/Vz/2018/408

1. PROCEDURE
1.1. Ontvangst: 28 juni 2018.
1.2. Verzoekende partij: [X], ouders.
1.3. Betrokken school/schoolbestuur:
- Schoolbestuur: [A].
- School: [B].
1.4. CZB
Met een aangetekende brief van 25 juni 2018 dient verzoekende partij een klacht in bij het
secretariaat van de Commissie.

2. INHOUD van de klacht
De verzoekende partij legt klacht neer om volgende redenen:
1. Het kind van verzoekende partij werd de toegang tot SIO via Bednet ontzegd;
2. Er is een persoonlijke vete ontstaan tussen de juf en verzoekende partij waarbij deze
vete door toedoen van de juf wordt uitgewerkt op het kind van verzoekende partij;
3. De leerlingen van de klas kregen in het kader van begrijpend lezen een tekst die niet
passend is, gegeven de persoonlijke context waar de kinderen zich in bevinden,
gekend door de school.

3. BESLISSING VAN DE VOORZITTER
3.1. Regelgeving
* Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016.
Artikel VII.5
De Commissie beslist over de gegrondheid van klachten van belanghebbenden inzake :
1° de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de kosteloosheid van het
onderwijs, de beginselen vermeld in artikel 27 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997, artikel 35 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs, en artikel 6, 6°, van
het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding en de
bijdrageregeling bedoeld in artikel 27bis en 27ter, § 1, van het decreet basisonderwijs van 25
februari 1997;
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2° de bepalingen van artikel 51 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van
artikel 7 tot en met artikel 10 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs, van
artikel 14bis van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor
leerlingenbegeleiding, van artikel II.48 tot en met II.52 van deze codificatie en van artikelen
120 tot en met 125 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
3° de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de
besluitvormingsprocedures bedoeld in artikel 18 tot en met 22 van het decreet van 2 april
2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.
* Besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2002 betreffende de Commissie
Zorgvuldig bestuur.
Art. 6.
De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid van de vragen en klachten. Hij toetst deze
daarbij aan de bepalingen van artikel VII.5, VII.6 en VII.8 van de Codificatie sommige
bepalingen voor het onderwijs. De indiener van een klacht wordt onverwijld schriftelijk in
kennis gesteld van de eventuele onontvankelijkheid.
* Reglement van orde van de Commissie zorgvuldig bestuur van 17 maart 2008.
Art. 4. De voorzitter beslist over de ontvankelijkheid van de vragen en klachten.
Indien de voorzitter oordeelt dat een vraag of een klacht onontvankelijk is, deelt het
secretariaat zijn gemotiveerde beslissing dadelijk per post mee aan de verzoeker.
De leden van de Commissie ontvangen een afschrift van de briefwisseling per post of e-mail.
3.2. Bevoegdheid
De Commissie zorgvuldig bestuur is bevoegd om vragen te beantwoorden en beslissingen te
nemen betreffende klachten die betrekking hebben op kosteloosheid en kostenbeheersing,
reclame en sponsoring, handelsactiviteiten, eerlijke concurrentie, het verbod op politieke
activiteiten. Voor wat betreft participatie kan zij klachten en vragen behandelen inzake de
niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures
bedoeld in artikel 18 tot en met 22 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op
school en de Vlaamse Onderwijsraad.
Er is niet in te zien op grond van welke bepaling de Commissie bevoegd zou zijn om de
klacht van de verzoeker te behandelen. Waar de verzoekende partij het participatiedecreet
aanhaalt, kan worden vastgesteld dat de klacht geen link bevat met de bepalingen omtrent de
bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures bedoeld in artikel 18 tot en met 22.
Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2002 betreffende de
Commissie Zorgvuldig bestuur en artikel 4 van het Reglement van Orde van de Commissie
zorgvuldig bestuur dragen de voorzitter op om over de ontvankelijkheid van klachten en
vragen te beslissen.
De voorzitter stelt vast dat de klacht niet ontvankelijk is wegens onbevoegdheid van de
Commissie zorgvuldig bestuur.

4. BEROEP
Tegen een beslissing van de Voorzitter van de Commissie kan binnen een termijn van zestig
kalenderdagen die ingaat de tweede dag na de postdatum van de betekening van deze
beslissing, bij aangetekend schrijven een beroep bij de Vlaamse Regering, in de persoon van
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de Minister van Onderwijs ingesteld worden (met een afschrift aan het secretariaat van de
Commissie).

Brussel, 6 juli 2018

Frederik Stevens
Wnd. Secretaris

Bengt Verbeeck
Voorzitter
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