
Erratum Klachtenprocedure School voor Jong Talent 

 

Natuurlijk kan het ook op de School voor Jong Talent voorkomen dat ouders van mening zijn dat hun 
belangen geschaad worden of de schoolorganisatie zich niet houdt aan beloften die in het verleden 
zijn gedaan. Wij gaan er van uit dat ouders in eerste instantie een klacht indienen bij de directeur van 
de School voor Jong Talent of desgewenst het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten 
Den Haag (Postbus 11670, 2502 AR Den Haag). Klachten kunnen op deze wijze het snelst worden 
besproken en in de meeste gevallen kunnen de klachten en/of problemen snel worden opgelost. 

Daarnaast beschikt de Hogeschool der Kunsten over de “Integriteitscode of Gedragscode 
Omgangsvormen”. Deze beschrijft de kaders waarbinnen medewerkers en studenten van de 
Hogeschool verantwoordelijk met elkaar en de omgeving omgaan: wat als wenselijk gedrag wordt 
beschouwd. De code biedt ook ruimte om elkaar aan te spreken op eventueel voorkomend laakbaar 
gedrag. Naast de Integriteitscode maken ook de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en het Protocol 
vertrouwenspersoon onderdeel uit van het beleid om een veilig studie- en werkklimaat binnen de 
Hogeschool te waarborgen. U kunt alle regelingen vinden op onze website 
www.hogeschoolderkunsten.nl 

In  het kader van de rechtsbescherming van de student heeft de Hogeschool een digitaal 
klachtenloket ingericht dat alle klachten, bezwaren of beroepen van de student ontvangt, correct 
doorgeleidt en zorgt dat de afhandeling daarvan ter hand wordt genomen. Klachten, geformuleerd in 
het Nederlands of het Engels, kunnen worden toegestuurd aan: klachtenloket@kabk.nl of 
klachtenloket@koncon.nl 

Tenslotte dient vermeld te worden dat ouders, leerlingen en medewerkers zich in laatste instantie 
ook nog kunnen wenden tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder 
Onderwijs. De stichting Het Rijnlands Lyceum (waar onze VO-leerlingen formeel staan ingeschreven) 
zijn verbonden aan deze klachtencommissie. Het daarbij behorende reglement vindt u op  
www.rijnlandslyceum.nl/statuten-en-reglementen. Het adres van de klachtencommissie luidt: 

Landelijke Klachtencommissie voor Algemeen Bijzonder Onderwijs 
Email secretariaat: LKC@vbs.nl 
Postadres: Postbus 95572, 2509 CN Den Haag 
Onder vermelding van SvJT, verbonden aan het Rijnlands Lyceum (VO) of de Haagsche 
Schoolvereeniging (PO) 
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