Handreiking 1
Leren van
klachten
en praktijk

Onnodige en dysfunctionele bureaucratie voorkomen in passend onderwijs

Handreiking 1: Leren van klachten en praktijk
z’n minst een verschil van mening. Dat is vaak niet zo. Uit onderzoek
van een besluit. De meeste mensen kunnen best begrijpen en accepteren dat ze hun zin niet krijgen: als ze maar het idee hebben dat hun
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constatering. Enerzijds helpt het ons beter om te gaan met klachten
gemotiveerd is.
-

Onnodige bureaucratie zoals een ouder die ervaart kan voortkomen

singen van die organisatie.

-

Je leest deze handleiding om:
bureaucratisch ervaren

-

organisatie als geheel
Klachten
doorloopt. Dat maakt dat je als bestuur makkelijk een blinde vlek
krijgt. Klachten zijn daarvoor vaak het laatste signaal voordat een verschil van mening escaleert. Uit onderzoek van Prettig Contact met de

sluiten de regels helemaal niet aan op een procedure van een andere
een organisatie lerend vermogen procedure van een andere organisa-

-

-

municatie en acceptatie van besluiten praktisch vorm te geven in

-

http://prettigcontactmetdeoverheid.nl

dering kan onnodige bureaucratie - bijvoorbeeld door niet-aansluitende
Dat onvolledige zicht kan op individueel niveau liggen. Een intern beschien voelt de ouder zich niet serieus genomen en komt hij niet z’n
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Blijkt uit onderzoek van het programma Prettig Contact met de Overheid,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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maken met de inhoudelijke uitkomst. Sterker: veel belangrijker in het
vormen van een rechtvaardigheidsoordeel van een ouder is de manier
-

-

vaak erg ambtelijk en dat leidt vaak niet tot meer begrip en acceptatie.

zal een ouder vaak ontbreken aan voldoende kennis om überhaupt de
billijkheid van de uitkomst te beoordelen. De inhoudelijke uitkomst is

liever.

en het organisatiebelang mag niet domineren.
-

en kind.
-
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1.
te bezien. En betrokkenheid is de bereidheid daaraan ook gevolg te
geven. Hetzij door ouders te helpen zoeken naar een oplossing. Hetzij
inhoudelijk niet de juiste is.

Handvatten bij de inrichting
van een klachtenprocedure
bij de ontvanger te corrigeren. Pas dan kan een ouder zich gehoord
-

2.
ondersteuningsplan is vaak niet genoeg. Het helder maken van proceen ouders voorkomt onzekerheid en onbegrip. Het is van belang dat
ouders de moraliteit van de regels herkennen én de procedure begrij-

-

Het is ook zorgen dat mensen ervaren dat een beslissing eerlijk is.

3.

indruk dat de klacht vergeten is.
contact niet nodig. Er zal inhoudelijk toch niets veranderen. Maar juist
en respectvol te behandelen. Er is namelijk een negatieve beslissing
-
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Met hoge aspiraties alleen kun je niet sturen. Er is meer nodig. Een
-

Waarnemen
Gezamenlijke diagnose

-

Managen van de actie
“
het beleid. Ik zet daar niet in wat ik echt van de context vind.
niet transparant voor leerkrachten wat de rechten, plichten en
-

echt niet. Heel ondoorzichtig.”

ring te komen is een coalitie nodig van mensen in verschillende lagen
- Maart 2014, leraar Alphen a/d/ Rijn

taat te brengen. Dat duurt te lang voor de individuele ouder met een

Waarnemen
eerste stappen in de richting van de oplossing. Het is de bedoeling

.
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dragen.
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van de individuele leerling leidend voor het beleid.
en het ondersteuningsplan.

lige toegang tot relevante kennis voor leraren en ouders. Als ouders
koesteren: juist doordat de ene school iets anders doet dan de andere

nen zoals het ondersteuningsplan zijn óók een communicatiemiddel.

opvattingen.

ideeën het zullen halen en dat er onzekerheid zal zijn. Dat is inherent
mensen de mogelijkheid individuen aan te spreken.
-

“Er is een stukje verschenen in de nieuwsbrief van de school. En via
de MR. Maar de meeste ouders snappen het bij ons niet. Het taalgebruik is te ingewikkeld. Ouders hebben eigenlijk net zo min infor-
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organiseren.

goed weten wat het betekent om bijvoorbeeld een mindervalide kind

“Ik heb geen idee of en hoe we feedback kunnen geven. Er is geen

in de klas te krijgen. Nu is dat heel onduidelijk.”

ruimte om mee te denken. Of voor inspraak.”

– Maart 2014, leraar Rotterdam

– Maart 2014, leraar Houten
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Gezamenlijke diagnose
te komen. De belangrijkste reden daarvoor is dat begrip en overtui-

Perspectieven uit uitvoering en bestuur én van ouders en docenten. En

altijd herkent.

-

per liggende oorzaak. Een oorzaak die deels is gelegen in de uitvoering

beschrijving van hoe de ouder en de leerling een proces hebben be-

-

lijk zijn lenen zich voor zo’n casusonderzoek. Want al is het resultaat

zijds om het verhaal compleet te maken en om beter te begrijpen
individu (kind en ouder) in materieel opzicht. Er treedt ook immaterieel

voor verandering te verkennen.

Het adresseren van klachten vraagt om gezag. Dat betekent dat de
-

-

-

sing te komen.

tord.
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Managen van actie
gesproken. Een probleem is altijd een sociale constructie. Door samen
-

langdurige verbetering. Het leiderschap moet niet alleen bestaan uit

gebeuren.

door hiervoor manieren en momenten te organiseren en mensen ruimte te geven.

Denk bijvoorbeeld aan participatie door leraren en ouders bij het ondel’. Leren van klachten en ervaringen is daarin een cruciaal punt.
verdient de aandacht.
-

ook een aandachtspunt te zijn.
ten een rol kunnen krijgen in de ondersteuningsplanraad. Maar het kan
de ondersteuningsplanraad een rol te geven in opzet en uitvoering van
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-

persoonlijk
duidelijk

klachtenprocedure

betrokken

onderzoek en

diagnose
motiveren tot
verandering

Management
van de actie

den om te leren in de praktijk nog eens met elkaar in verband ge-

bemoedigend. Het schept de mogelijkheid steeds resultaat zichtbaar

der is hoe de regels en structuren daarbij helpen. Doelen behoren daarom
handelingsgericht en bruikbaar zijn. De kern is daarom steeds de vorming
oordeel te vormen. Goede verhalen kunnen zo inspireren om kritisch
Workshop
beter kan. Goed management van verandering met aandacht voor de

-

-

ringen om te zetten in resultaten. Vervolgens is er vooral leiderschap

ren zoals hier beschreven.

klachten in ieder geval geschapen.
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Meer hulp

.

erachter gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

van laten leren. Je kunt ons bereiken via:
en

.

Alle producten en diensten die voortkomen uit het onderzoek naar

