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De afdeling individuele rechtspositie biedt hulp
en bijstand bij allerhande vragen en problemen

de gedragsregels van de KVLO(!) gehandeld door de arm van
de jongen te spalken, een mitella aan te leggen en zijn moeder te bellen om hem naar het ziekenhuis te brengen. De LKC

die voortvloeien uit de werksituatie van leden

is dan ook van mening dat de docent op dit punt geen enkel

van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt

verwijt valt te maken én dat hij voldoende toezicht heeft

voor leden werkzaam in en buiten het onderwijs. Om een indruk te geven van de zaken die
dagelijks op de afdeling Rechtspositie behan-

gehouden. Dat zich een ongeluk heeft voorgedaan, doet aan
het voorgaande niets af. In spelsituaties is het volgens de
commissie onvermijdelijk dat incidenten zich voordoen,
ongeacht of aan het spel goed leiding wordt gegeven. De
klacht van de vader is dan ook ongegrond.

deld worden, leest u in deze rubriek een selec-

Hoe anders oordeelt de LKC in het geval van een gymdocent

tie uit gestelde vragen of een uitleg over veel-

in het basisonderwijs.

voorkomende zaken. Door: Sandra Roelofsen

De ouders van een leerling klagen er (onder meer) over dat de
leerkracht bewegingsonderwijs in gebreke is geleven bij de
opstelling van een vliegend tapijt door geen matten te plaatsen
en onvoldoende toezicht heeft gehouden. Hierdoor is hun

De Landelijke Klachtencommissie (LKC), ingesteld door de

dochter van het tapijt gevallen waarbij zij gewond is geraakt.

organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onder-

Tijdens de bewuste gymles werden er verschillende bewe-

wijs, behandelt klachten van iedereen die betrokken is bij de

gingsactiviteiten aangeboden. De zaal was opgedeeld in drie

school. Ouders, leerlingen, docenten, directie, zelfs het

vakken: een vak voor het vliegend tapijt, een vak voor voetbal

bevoegd gezag kan een klacht indienen bij de LKC over ieder-

en een vrij vak waarin leerlingen zelf mochten weten wat ze

een die deel uitmaakt van de schoolorganisatie.

wilden doen. Het meisje is van het tapijt gevallen terwijl de

U kunt in de klachtenregeling van uw school vinden of uw

leerkracht op een strategisch punt in de zaal toezicht houdt

school aangesloten is bij de LKC of bij een andere klachten-

op alle situaties.

commissie.

De LKC concludeert allereerst dat het vliegend tapijt een uit-

Bij deze klachten is er ook elk jaar weer een aantal dat te

dagend maar risicovol gymtoestel is. Ten aanzien van het niet

maken heeft met ongevallen die plaatsvinden tijdens de les-

plaatsen van matten is door de LKC op grond van overlegde

sen lichamelijke opvoeding.

stukken van de KVLO en andere deskundigen tot het oordeel

Een vader klaagt er (onder meer) over dat de docent tijdens de

gekomen dat de leerkracht terecht heeft kunnen besluiten tot

gymles op een school voor voortgezet onderwijs onvoldoende

het niet plaatsen van matten. Door matten wordt een gevaar-

toezicht heeft gehouden, waardoor zijn zoon zijn pols gebroken

lijke situatie voor de duwers van het tapijt gecreëerd en is het

heeft.

juist verwarrend voor de leerlingen op het tapijt omdat het de

Volgens de LKC is gebleken dat de gymdocent zicht had op

indruk zou kunnen wekken dat er afgesprongen mag worden

het spel dat gespeeld werd en het incident heeft zien gebeu-

terwijl dat absoluut niet de bedoeling is. Op dit punt is de

ren. Omdat de docent niet direct in de gaten had dat de jon-

klacht ongegrond.

gen geblesseerd was en in gesprek was met de beheerder,

Op het punt van onvoldoende toezicht oordeelt de LKC

moest hij door twee leerlingen worden gewaarschuwd.

anders. Bij verschillende bewegingsactiviteiten in één les

Vervolgens heeft de docent professioneel en overeenkomstig

dient de leerkracht zich volgens de LKC zó op te stellen dat
direct hulp kan worden verleend bij het
meest risicovolle onderdeel van de les (en
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andere onderdelen). In dit geval was dat des
te meer noodzakelijk omdat er al een leerling
van het tapijt was gevallen in de les. Wel vermeldt de LKC nog dat zij niet heeft kunnen
vaststellen dat het ongeval het directe gevolg
zou zijn van onvoldoende toezicht. Een
schrale troost voor de bewuste leerkracht…
Geïnteresseerd in de adviezen van de LKC?
Kijk op www.lgc-lkc.nl/klachten/adviezen.
Hebt u vragen over deze of andere zaken op
rechtspositioneel gebied dan kunt u zich
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tevens toezicht kan worden gehouden op de

FOTO: ANITA RIEMERSMA

Zijn alle veiligheidsmaatregelen genomen?

wenden tot de afdeling IRP, te bereiken per
e-mail: irp@kvlo.nl en dagelijks van 12.30-

PRA

16.30 uur op telefoonnummer 030 693 7678.
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