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Voor- en achternaam 
Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Studentnummer 
 
[Vul hier de contactgegevens in van de klachtencommissie] 
 
Woonplaats, datum 
 
Onderwerp: uitschrijving bij opheffing opleiding 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Toen ik begon met de opleiding heb ik een Onderwijsovereenkomst (OOK) ondertekend. 
Deze heb ik destijds afgesloten met [XX]. Hierin staat dat een school niet zomaar de 
opleiding stop mag zetten en dat u hierbij een inspanningsverplichting heeft om mij zo goed 
mogelijk door te laten stromen naar een verwante opleiding.   
 
[Beschrijf hier hoe de situatie voor jou geregeld is, voorbeeld: Dat er nog geen passende 
opleiding is gevonden of dat de school alleen met uitschrijving als optie komt.]  
 
[Beschrijf hier wat jij tot nu toe hebt gedaan om het probleem aan te pakken, voorbeeld:  
gesprekken gevoerd met de opleidingsmanager/SLB enz.]  
 
Middels deze brief maak ik kenbaar ik me niet kan vinden in het besluit van de school en ga 
daarom in bezwaar. [Beschrijf hier wat je verwacht van de klachtencommissie].  
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, wacht ik uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groet, 
[Laat hier je naam en achternaam achter] 
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Kwin Klokzeil 
Drieharingstraat 6, 3511BJ Utrecht 
030 790 0915 
Info@jobmbo.nl 
Studentnummer: 0123456789 
 
Klachtencommissie ROC ABC 
Ditiseenstraat 1, 1234AB Utrecht 
 
Utrecht, 01-01-2023 
 
Onderwerp: uitschrijving bij opheffing opleiding 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Toen ik begon met de opleiding heb ik een Onderwijsovereenkomst (OOK) afgesloten. Deze 
heb ik destijds afgesloten met sectormanager van Leiden. Hierin staat dat een school niet 
zomaar de opleiding stop mag zetten en dat u hierbij een inspanningsverplichting heeft om 
mij zo goed mogelijk door te laten stromen naar een verwante opleiding.   
 
Echter is er door de school geen valide reden opgegeven om de opleiding op te heffen én is er 
geen inspanning vertoont door de school om opzoek te gaan naar een vervangende 
opleiding. Daarbij heb ik meerdere gesprekken geïnitieerd met o.a. de opleidingsmanager 
van Leiden (zie bijlage 1). Dit heeft echter niet gewerkt en is het proces tot stilstand 
gekomen. 
 
Middels deze brief maak ik kenbaar ik me niet kan vinden in het besluit van de school en ga 
daarom in bezwaar. Ik verzoek daarbij de examencommissie na te gaan wat de reden is dat 
school ten eerste zowel slechte communiceert als in strijd is met de wettelijke kaders omtrent 
goede begeleiding.  
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, wacht ik uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kwin Klokzeil 
 


