14-03 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 het […] te H. en de daar werkzame heer B. en
mevrouw L.
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Het verloop van de procedure

Op 27 mei 2014 ontvangt het College per email een klachtschrift d.d. 22 mei 2014 met een
bijlage van klager. Klager klaagt over het […] te H. en over aldaar werkzame personen,
waaronder mevrouw L., Gezondheidszorgpsycholoog BIG, die klagers dochter heeft
behandeld, en de heer B., verpleegkundige BIG en leidinggevende van het […]. Op 26 juni
2014 bericht de ambtelijk secretaris aan klager dat mevrouw L. geen lid NVO is en dat het
lidmaatschap van de heer B. niet kan worden vastgesteld zonder nadere informatie zoals alle
voorletters en/of een lidmaatschapsnummer. De ambtelijk secretaris verzoekt klager om
nadere gegevens zoals volledige voorletters en/of lidmaatschapsnummer over aangeklaagde
vóór 8 juli 2014 aan het College te verschaffen. Op 2 juli 2014 stuurt klager van drie bij het
[…] werkzame personen de BIGinschrijving toe, waaronder die van de heer B. De ambtelijk
secretaris gaat op basis van de voorletters zoals opgenomen in de BIGregistratie na of de
heer B. lid NVO is. Ook met deze gegevens blijkt niet dat de heer B. lid NVO is.
In de vergadering van 4 juni 2014 beraadslaagt het College over de ontvankelijkheid van het
klachtschrift.
Het College gaat over tot beoordeling van de ontvankelijkheid.
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De beoordeling van de ontvankelijkheid

Het College overweegt als volgt.
Het College stelt vast dat het klachtschrift d.d. 22 mei 2014 in samenhang met de aanvulling
d.d. 2 juli 2014 niet ontvankelijk is aangezien klager klaagt over een instelling en over
personen die geen lid NVO zijn. Het College is ingevolge art. 1 juncto art. 2.1.1. lid 1 van het
Reglement niet bevoegd om over klachten die betrekking hebben op een instelling te
oordelen. Evenmin is het College bevoegd om over klachten te oordelen die betrekking
hebben op personen die geen lid NVO zijn.
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Uitspraak

Dit alles overwegende komt het College van Toezicht tot de volgende uitspraak.
Het klachtschrift d.d. 22 mei 2014 in samenhang met de aanvulling d.d. 2 juli 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
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