Commissie van Goede Diensten
Stappenplan
Het DB besluit tot het instellen van een Commissie van Goede Diensten (CvGD) indien een
onderwijsinstelling gemotiveerd bezwaar heeft aangetekend bij de NDV betreffende de visitatie.
De CvGD bestaat uit AB-leden.
De ambtelijk secretaris informeert de desbetreffende school /onderwijsinstelling door middel van
een brief waarin de namen staan van de leden van de CvGD , de voorzitter CvGD en de werkwijze.
Deze brief gaat in afschrift naar de voorzitter van het visitatieteam die de onderwijsinstelling heeft
gevisiteerd. De brief wordt verstuurd zodra de CvGD is samengesteld.
De voorzitter CvGD neemt contact op met de onderwijsinstelling en maakt afspraken voor een
gesprek op de onderwijsinstelling zelf. De CvGD hoort de klacht aan en zal zich door hoor en
wederhoor een beeld vormen van wat heeft plaatsgevonden.
De voorzitter CvGD neemt contact op met de voorzitter en de medevisiteur(s) van het visitatieteam.
De CvGD streeft ernaar de gesprekken binnen vier weken te hebben gehouden.
De CvGD komt, na bestudering van de stukken en bovenstaande gesprekken, met een bindend advies
aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de NDV.
Het DB neemt in haar vergadering het advies over. De ambtelijk secretaris informeert de onderwijsinstelling en de voorzitter van het visitatieteam over het genomen besluit. De voorzitter van het
visitatieteam stelt zijn mede-visiteurs op de hoogte.
Een eventuele nieuwe visitatie zal uiterlijk binnen een half jaar, maar indien mogelijk nog in hetzelfde
schooljaar, plaatsvinden door een nieuw samen te stellen visitatieteam.
De CvGD kan het volgende besluiten:
1. De klacht is gegrond en als gevolg daarvan moet de visitatie overgedaan worden door een
nieuw samen te stellen visitatieteam;
2. De klacht is ongegrond en de licentie wordt voor twee jaar verlengd (dus over twee jaar een
versnelde visitatie);
3. De licentie wordt ingetrokken na het niet welslagen van de versnelde visitatie.
4. Geen van bovenstaande besluiten is van toepassing, maar omwille van zorgvuldigheid besluit
de CvGD tot een nieuwe visitatie, omdat de klacht door uiteenlopende inzichten niet heeft
geleid tot een eenduidig standpunt.
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