
HET COLLEGE VAN BEROEP VAN DE NVO NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
PEDAGOGEN EN ONDERWIJSKUNDIGEN 

 
 
Besluit over ontvankelijkheid van het beroepschrift van de heer drs. A. (hierna appellant), 
ingediend op 2 mei 2019, tegen uitspraak 18-04 van het College van Toezicht. 
 
Het beroepschrift is tijdig ontvangen binnen de daarvoor geldende termijn. 
In zijn beroepschrift geeft appellant als beroepsgrond aan een onjuistheid in de uitspraak van 
het College van Toezicht, onder de feiten, punt 2, namelijk het feit dat er een melding van de 
school door Veilig Thuis is ontvangen. Appellant stelt dat er nimmer een melding door de 
school bij Veilig Thuis is ontvangen. Hij verzoekt dit feit uit de uitspraak te verwijderen. 
 
Het College van Beroep heeft de uitspraak en het dossier van het College van Toezicht 
bestudeerd teneinde helderheid te krijgen over de context van deze beroepsgrond. 
Bij de beoordeling van het beroepschrift en de onderliggende stukken zijn betrokken: 
Dhr. drs. G.J. van Egmond, plaatsvervangend voorzitter; 
Mw. drs. J.P.M. Wichers-Bots, lid; 
Mw. drs. B.J. van Leeuwen, lid.  
 
Het College constateert uit de uitspraak en de onderliggende stukken dat appellant in eerste 
aanleg een klacht heeft ingediend tegen een NVO lid dat bij één gesprek over een 
rapportage van een andere gedragswetenschapper aanwezig was. In betreffende rapportage 
wordt van de door appellant aangehaalde melding aantekening gedaan. 
Het is niet aan het College van Beroep om de juistheid van deze zinsnede in de bewuste 
rapportage te toetsen, daar deze niet is opgesteld door verweerster. Ook droeg zij geen 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze rapportage. 
Het beroepschrift kan niet leiden tot een heroverweging van de beoordeling door het College 
van Toezicht over het handelen van verweerster, de juistheid van dit feit speelt immers geen 
rol bij de beoordeling van haar handelen. 
 
Het College van Beroep besluit het beroep op grond van het niet voldoen aan artikel 12 lid 1 
onderdeel c niet ontvankelijk te verklaren. 
 
Aldus gedaan op 7 juni 2019 
Het College van Beroep, 
 
 
 
 
 
Drs. G.J. van Egmond,    mr. drs. J. Pfeiffer, 
(plaatsvervangend) voorzitter   Ambtelijk secretaris 
 


