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14-02 Uitspraak van het College van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van 
pedagogen en Onderwijskundigen, hierna te noemen: de NVO 
 
Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, bestaande uit L.C. Mulder, G.J. 
van Egmond, C.P. Dijkstra, N. Rombout-van Wamelen, S. Hartmann-Passau, J.C.A.M. Meijs  
en M. Kroon beraadslaagt en besluit in voltallige samenstelling. 
Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de door de heer A., hierna te 
noemen: klager, ingediende klacht tegen mevrouw B., lid NVO, hierna te noemen: 
verweerster. 
 
1 Het verloop van de procedure 
 

Op 25 april 2014 ontvangt het College per email een klachtschrift d.d. 26 maart 2014 van 
klager, zonder bijlage. Op 28 april 2014 verzoekt de ambtelijk secretaris klager om nadere 
gegevens zoals volledige voorletters en/of lidmaatschapsnummer en/of werkadres over 
aangeklaagde aan het College te verschaffen aangezien het lidmaatschap van 
aangeklaagde met de in het klachtschrift geleverde informatie niet kan worden vastgesteld. 
Op 28 april 2014 levert klager drie adressen aan waar aangeklaagde zou kunnen werken. 
Ook met deze gegevens is voor het College niet vast te stellen tegen welk NVOlid de klacht 
zich richt. Op 29 april 2014 ontvangt klager bericht dat het College de klacht niet ontvankelijk 
kan verklaren omdat niet is vast te stellen of degene over wie klager klaagt lid is van de 
NVO. De ambtelijk secretaris verzoekt klager opnieuw om de informatie als beschreven in de 
brief van 28 april 2014 aan te leveren. Op 29 april 2014 verzoekt klager de ambtelijk 
secretaris om de Beroepscode NVO aan hem toe te sturen opdat hij over deze een klacht 
kan indienen. Klager ontvangt dezelfde dag de vindplaats van de Beroepscode op de site 
van de NVO alsmede een digitale versie van de Beroepscode NVO 2008. De ambtelijk 
secretaris adviseert klager opnieuw om aan aangeklaagde te vragen of zij lid is van de NVO 
en zo ja, onder welk lidnummer. Klager verzoekt aangeklaagde om zich in verbinding te 
stellen met de ambtelijk secretaris ter verificatie van het lidmaatschap van de NVO. Op 29 
april 2014 neemt aangeklaagde telefonisch contact op met de ambtelijk secretaris en meldt 
dat zij lid is. Zij geeft daarbij haar lidmaatschapsgegevens op en het postadres waarop zij 
correspondentie naar aanleiding van de klacht wenst te ontvangen. 
In de vergadering van 4 juni 2014 beraadslaagt het College over de ontvankelijkheid van het 
klachtschrift. Het College besluit dat de klacht niet ontvankelijk is omdat uit het klachtschrift 
onvoldoende blijkt met welk handelen aangeklaagde op haar rustende verplichtingen van de 
Beroepscode NVO zou hebben geschonden. Het College stelt klager in de gelegenheid om 
het klachtschrift te herschrijven en aan te vullen vóór 23 juli 2014 en op een zodanige wijze 
dat voldoende kan blijken door welk handelen aangeklaagde de Beroepscode zou hebben 
geschonden. Aangeklaagde ontvangt bericht van het College dat de klacht niet ontvankelijk 
is en dat klager in de gelegenheid is gesteld om de klacht te herschrijven en aan te vullen 
vóór 23 juli 2014. 
Op 27 juni 2014 ontvangt het College een email van klager waarin hij zijn klachten aanvult en 
waarbij hij als bijlage een transscript voegt van een gesprek dat hij op 25 maart 2014 met 
medewerkers van Bureau Jeugdzorg […] voert, waaronder aangeklaagde. 
 
Het College gaat over tot beoordeling van de ontvankelijkheid. 
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2 De beoordeling van de ontvankelijkheid 
 
Het College overweegt als volgt. 
Het College stelt vast dat uit het klachtschrift d.d. 26 maart 2014 in samenhang met de 
aanvulling d.d. 27 juni 2014 niet blijkt door welk handelen mevrouw B. op haar rustende 
professionele verplichtingen en daarmee de Beroepscode NVO heeft geschonden. 
 
3 Uitspraak 
 
Dit alles overwegende komt het College van Toezicht tot de volgende uitspraak.  
 
Het klachtschrift d.d. 26 maart 2014 in samenhang met de aanvulling d.d. 27 juni 2014 is niet 
ontvankelijk. 
 
Aldus gedaan de 25ste juli 2014 door het College van Toezicht. 

 
Mevrouw mr. drs. L.C. Mulder, voorzitter 

 
Mevrouw mr. N. Jacobs, ambtelijk secretaris 


