
1 
 

 

Klachtenregeling  
Nt2 Mundium College - Inburgering. 

 

Algemeen 

Cursisten kunnen klachten hebben over de dienstverlening van Nt2 Mundium College-Inburgering. 
Waar kunt u terecht als u een klacht heeft? Nt2 Mundium College–Inburgering streeft ernaar om bij 
het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Voor 
het geval zich problemen en/of klachten voordoen, dienen deze op effectieve wijze te worden 
behandeld. We hanteren een klachtenregeling, zodat cursisten en ook alle personeelsleden weten 
welke stappen we zetten als iemand een klacht indient.  

De cursisten nemen tijdens de intake de klachtenregeling in ontvangst. Daarnaast verklaren cursisten 
(en opdrachtgevers) dat zij deze klachtenregeling hebben ontvangen door middel van ondertekening 
van een ontvangstbevestiging. De medewerkers weten waar ze de klachtenregeling kunnen vinden 
en hoe te handelen. 

De klachtenregeling is opvraagbaar bij het secretariaat van de school en is te vinden op de website 
https://www.nt2mundium.nl/onderwijs/inburgering. 

In het verleden is gebleken dat de meeste problemen en klachten relatief eenvoudig van aard zijn en 
in principe op schoolniveau kunnen worden opgelost. Wij nodigen u daarom uit bij ontevredenheid, 
de direct betrokkene of de mentor aan te spreken. Indien dit niet of niet voldoende leidt tot een 
oplossing kunt u hierover contact opnemen met de schoolleiding. 

Mits de klacht niet naar volle tevredenheid is afgehandeld, dan mag u zich wenden tot Blik op. 
Hiervoor is een klachtenlijn ingericht die bereikbaar is op telefoonnummer 030- 3030645 of via 
mailadres klachten@ikwilinburgeren.nl. Zij zullen deze klacht dan ook in behandeling nemen en, 
indien noodzakelijk, de arbitragecommissie hierover laten oordelen. 

Nt2 Mundium College beschikt over een schoolvertrouwenspersoon voor en leerlingen waarop een 
beroep kan worden gedaan onder andere in geval van pesten, agressie en geweld, discriminatie, 
racisme, seksuele intimidatie en homoseksuele intimidatie. Deze vertrouwenspersoon is ook  voor de 
cursisten van Nt2 Mundium College. De gegevens zijn te vinden op 
https://www.nt2mundium.nl/over-ons/vertrouwenspersoon 

 

Definities 

In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. Klacht: al dan niet juridische mededeling met daarin elke al dan niet hoorbare uiting van pijn, 
droefheid en onvrede over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen 
en het niet nemen van beslissingen van/door de aangeklaagde.  

b. Ongewenste omgangsvormen: alle vormen van( seksuele) intimidatie, discriminatie, 
agressie/geweld, pesten en overige vormen van onacceptabele handelingen, gedragingen en 
activiteiten die zich voordoen binnen of in samenhang met de onderwijssituatie.  
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c. Intimidatie: elk gedrag, elke houding, elke uiting - verbaal, non-verbaal of fysiek - binnen of in 
samenhang met de onderwijssituatie; tot één of meerdere personen gericht, welk gedrag, 
houding of uiting door de bedoelde persoon en/of personen en/of diens wettelijke 
vertegenwoordigers als ongewenst wordt beschouwd. Intimidatie kan zowel opzettelijk als 
onopzettelijk zijn.  

d. Seksuele Intimidatie: elk gedrag, elke houding, elke uiting - verbaal, non-verbaal of fysiek - 
binnen of in samenhang met de onderwijssituatie; tot één of meerdere personen gericht, 
waarin seksueel getinte aandacht in de meest brede zin ligt besloten, welk gedrag, houding 
of uiting door de bedoelde persoon en/of personen en/of diens wettelijke 
vertegenwoordigers als ongewenst wordt beschouwd. Seksuele intimidatie kan zowel 
opzettelijk als onopzettelijk zijn.  

e. Discriminerend gedrag: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in artikel 
2 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten 
doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet 
van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, 
economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven 
wordt teniet gedaan of aangetast. Discriminerend gedrag kan zowel bedoeld als onbedoeld 
zijn.  

f. Agressie/geweld/pesten: elk gedrag, elke houding, elke uiting, elke beslissing; dan wel het 
nalaten van gedragingen, uitingen en het niet nemen van beslissingen binnen of in 
samenhang met de onderwijssituatie; waarin één of meerdere personen al dan niet met een 
structureel karakter psychisch en/of fysiek worden lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.  

g. 'Overige' klachten: klachten, niet zijnde klachten zoals bedoeld de leden b, c, d, e en f van dit  
artikel.  

h. Bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Het 
bevoegd gezag kan zich per mandaat laten vertegenwoordigen door de schooldirecties. 

i. School: de school of campus/scholen of campussen voor voortgezet onderwijs die 
ressorteren onder en in stand worden gehouden door SOML.  

j. Schoolleiding: de directie. 
k. Belanghebbende: elke persoon die leert, of werkzaamheden verricht voor, of op een andere 

manier al dan niet tijdelijk betrokken is bij SOML. (bijv. stagiaires, ouders van ingeschreven 
leerlingen).  

l. Klager: natuurlijke persoon die voornemens is een klacht in te dienen, resp. een klacht 
indient. Hieronder wordt alléén diegene verstaan die valt in de categorie ‘belanghebbende’ 
zolang de relatie met SOML bestaat c.q. niet langer dan 6 maanden geleden is beëindigd.  

m. Aangeklaagde: de persoon tegen wiens handeling een klacht gericht is.  
n. Handeling: een gedraging (of een beslissing) als bedoeld in artikel 24b, lid 1, WVO.  
o. Ontvanger: degene bij wie de klacht wordt ingediend.  
p. Verbetersuggestie: elke opmerking en elk idee van een cursist of een medewerker die een 

bijdrage kan leveren aan de verbetering van onze dienstverlening.  
q. Medewerker: een persoon in dienst van SOML die ten behoeve van Nt2 Mundium College 

werkzaamheden uitvoert voor cliënten van Nt2 Mundium - Inburgering. 
r. Corrigerende en preventieve maatregelen: maatregelen die kunnen leiden tot nieuwe 

procedures of aanpassingen van bestaande procedures of aanpassing van niet op schrift 
gestelde procedures.  
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Klachtrecht 

1.  Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Nt2 Mundium College-Inburgering -of 
personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Nt2 Mundium College-Inburgering  
- zich jegens hem heeft gedragen, een klacht in te dienen bij de directie van het Nt2 Mundium 
College.  

2. De bevoegdheid tot behandeling van de klacht ligt bij de directie, onder wier directe 
verantwoordelijkheid de gedraging heeft plaatsgevonden.  

Algemene verplichtingen 

1. Eenieder die op de hoogte is gebracht of gekomen van informatie of gegevens en/of in het 
bezit is gekomen van schriftelijke stukken en/of andere informatiedragers, betreffende een 
concrete klacht, is verplicht daarmee zorgvuldig om te gaan teneinde onnodige schade voor 
de klager, aangeklaagde, getuige, school of ander organisatiedeel van de stichting en/of 
andere mogelijke betrokkenen te voorkomen.  

2. Indien een belanghebbende op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van 
de school of ander organisatiedeel met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of 
heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf zoals omschreven in het Wetboek van strafrecht (XIV) 
jegens een leerling (van de school), stelt deze belanghebbende daarvan onverwijld het 
bevoegd gezag in kennis.  

3. Indien het bevoegd gezag op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van 
zijn school of ander organisatiedeel met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of 
heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden jegens een leerling (van de school), treedt het 
bevoegd gezag onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur en doet bij een redelijk 
vermoeden van zo'n misdrijf onverwijld aangifte bij de politie. Dit wordt aangeduid als 
meldplicht.  

4. Voordat het bevoegd gezag tot aangifte overgaat, stelt het eerst de vertrouwensinspecteur, 
de ouders van de leerling en de aangeklaagde persoon hiervan op de hoogte.  

5. Publiciteit en het onderhouden van contacten met de pers en andere media ter zake een 
ingediende klacht behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.  

6. Indien het bevoegd gezag een (voorgenomen) klacht ontvangt, heeft het de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid om voorlopige maatregelen te treffen.  

7. Iedere belanghebbende die een geschrift ontvangt dat een klacht over ongewenste 
omgangsvormen bevat, stuurt dat geschrift door naar de interne of externe 
vertrouwenspersoon.  

 

Procedure 

1. Indienen van een klacht  
De klager dient de klacht per brief of e-mail in. Dit kan ter attentie van de directie op:  
 
Per post:       Per e-mail:  
Nt2 Mundium College    Inburgering.Klachten@nt2mundium.nl 
t.a.v. de directie      
Kasteel Hillenraedtstraat 1,  
6043 HA Roermond 
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2.  Ontvangst van de klacht  
De klacht wordt geregistreerd door de directie.  
 

3. Bevestiging en beoordeling van de klacht  
De directeur beoordeelt of de klacht in behandeling genomen gaat worden. Indien de klacht 
niet ontvankelijk wordt verklaard, wordt dit schriftelijk, met redenen omkleed, aan de klager 
bekend gemaakt binnen vier weken na ontvangst van de klacht.  
Indien de klacht in behandeling wordt genomen, wordt dit schriftelijk aan de klager bekend 
gemaakt binnen twee weken na ontvangst van de klacht met vermelding van de datum waarop 
de gedragingen/uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden, een 
korte omschrijving van de feiten en uiterste antwoorddatum. De mogelijkheid tot mondeling 
horen wordt kenbaar gemaakt.  
Een klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld. Verlenging van de 
afhandelingstermijn is mogelijk, mits deze met een goede motivatie is onderbouwd.  
De directeur houdt in het klachtenregister een overzicht bij van de ingediende klachten en 
noteert per klacht op een voortgangsformulier de voortgang in de klachtenafhandeling.  
Op dit formulier wordt bijgehouden:  
a. datum van binnenkomst;  
b. datum van ontvangstbevestiging;  
c. behandelaar van de klacht 
d. uitkomst van de afhandeling; 
e. datum waarop de klacht is afgehandeld.  
 

4. Doorzenden van de klacht  
De directeur verzendt een kopie van de klacht plus een kopie van de ontvangstbevestiging naar 
de eerstverantwoordelijke de afdeling waarop de klacht betrekking heeft.  De klacht wordt altijd 
behandeld door een onafhankelijke werknemer, die zelf niet bij de klacht betrokken is. 
  

5. Behandeling van de klacht  
De eerstverantwoordelijke verzamelt relevante gegevens en voert eventueel een gesprek met 
de klager. Op basis hiervan wordt een verslag opgesteld van de bevindingen m.b.t. het voorval 
of de gedraging waarop de klacht betrekking heeft. Mogelijk worden corrigerende maatregelen 
en/of oplossingen voorgesteld. Tenslotte wordt een conclusie en/of advies opgesteld plus het 
conceptantwoord aan de klager. De eerstverantwoordelijke stuurt deze rapportage plus 
conceptantwoord naar de directeur.  

 
6. Beoordeling en besluit directeur  

De directeur beoordeelt de rapportage en de conceptbrief en stelt vervolgens de definitieve 
antwoordbrief vast met de voorgestelde corrigerende maatregelen en/of oplossingen binnen 
vier weken na ontvangst van de klacht. De definitieve antwoordbrief wordt verstuurd naar de 
klager. Een kopie van de definitieve antwoordbrief wordt verstuurd naar de 
eerstverantwoordelijke van de afdeling waarop de klacht betrekking heeft.  

 
7. Terugkoppeling naar de betreffende medewerker  

De eerstverantwoordelijke koppelt terug naar de betreffende medewerker middels de 
antwoordbrief en de oplossing/corrigerende maatregel.  
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8. Evaluatie klachten  
Ieder schooljaar stelt de directeur een evaluatierapport op. De rapporten zijn (digitaal) ter 
inzage voor  opdrachtgevers. Indien nodig worden er verbetermaatregelen getroffen.  

 
9. Klachtenlijn Blik op Werk  

Mits de klacht niet naar volle tevredenheid is afgehandeld, dan mag u zich wenden tot Blik op. 
Hiervoor is een klachtenlijn ingericht die bereikbaar is op telefoonnummer 030- 3030645 of via 
mailadres klachten@ikwilinburgeren.nl. Zij zullen deze klacht dan ook in behandeling nemen en, 
indien noodzakelijk, de arbitragecommissie hierover laten oordelen.  

 

 
 

 
 


