
over onderwijs

Wie is aansprakelijk na 
pesterijen op school? 

Gelijk en ongelijk

Het geschil
De Rechtbank ‘s-Hertogenbosch deed 
onlangs uitspraak in een geschil dat was 
aangespannen door de ouders van een leer-
ling tegen een schoolbestuur. De ouders 
verweten het bestuur cq de basisschool, dat 
deze in de vijf jaar dat hun zoon de school 
had bezocht, tekort was geschoten in het 
bieden van een veilig schoolklimaat. De 
jongen zou stelselmatig fysiek en mentaal 
zijn gepest. De ouders eisten materiële en 
immateriële schadevergoeding van in totaal 
enkele tienduizenden euro’s.
Het schoolbestuur verzette zich tegen de eis, 
omdat het meende dat de school niet tekort 
is geschoten.
Het is interessant om te zien hoe de rechter 
in de uitspraak het kader schept voor de 
beoordeling.

Het gaat er de rechtbank niet zozeer om 
hoe die situaties zijn ontstaan, maar veel 
meer om de vraag hoe de school (en de 
ouders) op die problemen hebben gerea-
geerd en wat er gedaan is om die situaties 
in de toekomst te voorkomen. Daarbij 
neemt de rechtbank als uitgangspunt dat de school wat dat 
betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsver-
bintenis heeft. Van een school kan immers niet verlangd 
worden dat zij ervoor zorgt dat er zich in het geheel geen 
pesterijen voordoen. Wel moet een school alle redelijkerwijs 
te verwachten inspanningen plegen om die situaties zoveel 
mogelijk te voorkomen.

De uitspraak
De rechter stelt allereerst vast dat de school blijkens de 
overlegde informatie, met name in de Schoolgids, in haar 
algemene beleid voldoende aandacht heeft voor een goed 
pedagogisch klimaat.
De rechter constateert vervolgens dat er in de loop der jaren 
veel contact is geweest tussen de ouders en de school, en dat 
in die contacten is gesproken over de incidenten. De commu-
nicatie tussen de school en de ouders is dan ook voldoende 
geweest. De rechter stelt verder vast dat de school naar 
behoren verslag heeft gedaan, zowel van de incidenten zelf 
als van de wijze waarop deze zijn afgewikkeld.
Op het verwijt van de ouders dat de school op bepaalde 
momenten onvoldoende toezicht had gehouden, reageert 
de rechter als volgt: “Met het bestuur is de rechtbank van 
oordeel dat van een school redelijkerwijs niet kan worden 

verlangd dat zij continu toezicht houdt op alle kinderen van 
een groep. De ouders hebben niet gesteld dat het toezicht 
structureel tekort schiet en dat is ook nergens uit gebleken.” 

De rechtbank concludeert vervolgens dat de school enerzijds 
en de zoon en zijn ouders anderzijds geen goede ‘match’ zijn 
geweest en dat het wellicht beter zou zijn geweest als hun 
wegen zich eerder hadden gescheiden. De rechtbank vindt 
echter niet dat de school is tekort geschoten in haar zorg-
plicht. De eisen van de ouders worden dan ook afgewezen.
Deze uitspraak is na te lezen op www.rechtspraak.nl onder 
het nummer LJN: BA1541. Op dezelfde website staat ook 
een andere interessante uitspraak over de aansprakelijkheid 
van een schoolbestuur, onder het nummer LJN: AZ �149. Dit 
betreft een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden over het 
toezicht tijdens het schoolzwemmen, waarbij het schoolbe-
stuur volgens de rechtbank niet heeft voldaan aan de inspan-
ningsverplichting.

mr. Jan Schutter, advocaat VOS/ABB.
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