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Klachtenregeling

behorende bij de Opleiding Familieopstellingen €t Rituelen

aangeboden door Harrie de Kruijff - 0pleiding &

Algemeen

Een student die deelneemt aan de opleiding tot begeleider van familieconstellaties mag verwachten dat de
kwaliteit van het gebodene de hoogste prioriteit heeft. Dit geldt niet alleen voor de lesstof zelf, maar ook
voor de didactiek, de leeromgeving, het lesmateriaal en de houding van de docent. Toch kan het voorkomen
dat er ontevredenheid is ontstaan over öön of meerdere aspecten van de opleiding en dat daarover een
klacht wordt ingediend.

Artikel 1

Een klacht is een uiting van onvrede over het concrete aanbod van de opleiding en/ of over het gedrag van
de docent of zijn assistente.

Artikel 2

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

2.1 Mondeling

Als een klacht mondeling kenbaar wordt gemaakt volgt een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Het
doel van dit gesprek is

a) om te onderzoeken welke factoren geleid hebben tot de onvrede van de student en
b) overeenstemming te vinden over een bevredigende oplossing en afwikkeling van de klacht;

2.2. Schriftelijk

Als een student daar de voorkeur aan geeft, kan een klacht ook schriftelijk kenbaar gemaakt worden.
Duidelijk moet worden vermeld:

a) datum, naam en adresgegevens van de student
b) een omschrijving van de klacht en wanneer deze ontstaan is

c) datum van indiening van de klacht

Binnen 5 werkdagen na ontvangst wordt een schriftelijke ontvangstbevestiging gestuurd, vergezeld van een
uitleg van de verdere procedure.
De aanbieder van de opleiding, Harrie de Kruijff neemt de klacht in behandeling. lndien hij dat nodig en
gewenst acht wordt de student uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om de klacht nader toe te lichten
en om de oplossingsrichting te bespreken.
Binnen l0 werkdagen na dit gesprek wordt de uitspraak en een eventuele oplossing schriftelijk aan de
student meegedeeld.

2.3 Door een vakantieperiode kan de afhandeling van de klacht langere tijd in beslag nemen dan hier
bepaald. De student wordt daarvan in kennis gesteld en tevens wordt hem meegedeeld op welke termijn de
procedure in werking treedt c.q. de uitspraak verwacht kan worden.
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Artikel 3

lndien de behandeling van de mondelinge of schriftelijke klacht niet leidt tot een afdoende
oplossing in de ogen van de klager, wordt dit schriftelijk e1 meJ re.{enen omkleed aan de opleider
nieegeOeetO. De k-lacht wordt dan voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie, ressorterend

onder de V.B.A.G., de beroepsvereniging van Harrie de Kruijff.

De student dient de klacht schriftelijk in bij het bureau Klachtenregeling van de V.B.A.G.

Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij:
Voorzitter VBAG Klachtencommissie:
Postbus 14
5670 AA Nuenen.

0p deze vragenlijst wordt de klacht nader toegelicht. Tevens wordt gevraagd wat de student wenst dat
dä commissii met de klacht gaat doen. Er kan bijvoorbeeld om een gesprek gevraagd worden met de

vertrouwenspersoon van de V.B.A.G., aangewezen door €€n van de juristen van de Klachtencommissie.
De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het formuleren van de klacht.

De klacht wordt in behandeling genomen door de klachtencommissie indien het vragenformulier,
voorzien van de handtekening is ingestuurd.
De klachtencommissie kan de klacht niet ontvankelijk verklaren indien:
1. een gelijke klacht van de student nog in behandeling is:

2. een klacht al eerder in behandeling is geweest en er zich geen nieuwe feiten hebben voor gedaan;

3. de klacht tevens is ingediend bij een (civiele-) of tuchtrechter;
4. als het openbaar ministerie een strafvervolging heeft ingesteld.

De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.

lndien er echter sprake is van een ernstige klacht dan kan de Klachtencommissie adviseren om de
klacht te deponeren bij

- het Tuchtcollege van de T.B.N.G..p/a. Postbus 70,4700 AB Roosendaal,
- bij de inspecteur van Volksgezondheid
- of een civiel rechter.

De Klachten commissie kan hierbij behulpzaam zijn.

Artikel 4

Alle klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld.
De opleider, Harrie de Kruijff, heeft bij zijn beödiging als lid van de beroepsvereniging V.B.A.G. een eed
afgelegd, waarin onder meer plicht tot geheimhouding is opgenomen. Verbreking van de zwijgplicht
kan leiden tot een klacht bij de eerder genoemde tuchtcommissie van de T.B.N.G.

Klachten en de wijze van afhandeling worden door de opleiding voor de periode van 5 jaar bewaard.


