
 
 

Schoten, 30/08/2017 

 

Geachte mevrouwen, 

Geachte heren, 

 

 

Hierbij een overzicht van enkele waargebeurde schadegevallen waarbij DAS werd 

ingeschakeld om de belangen van de directeur te vrijwaren 

 

1. Een peuter in school X wordt volgens zijn ouders gepest. Volgens de ouders zou de 

directeur onvoldoende maatregelen genomen hebben om het pesten tegen te gaan. 

De ouders van de kleuter hebben strafklacht neergelegd tegen de schooldirecteur 

wegens schuldig verzuim.  

 

2. Een ouderkoppel gaat niet akkoord met het beleid dat door de directeur gevoerd 

wordt. Zij beginnen hem te stalken en zelfs te belagen. Zij verkondigen aan iedereen 

dat de directeur een psychopaat is. 

 

3. Een leraar gaat niet akkoord met het beleid van zijn/haar directeur en start een 

lastercampagne. Via DAS wordt een dossier opgestart ter verdediging van de 

belangen van de directeur en voor herstel van zijn/haar goede naam. (Dossiers rond 

laster en eerroof door leraars en/of ouders komen meermaals voor.)  

 

4. Een nieuwe CAO voorzag een loonsverhoging die enkel ten gunste was van 

directeurs van grote scholen. Er oppert iemand dat dit het gelijkheidsbeginsel zou 

schenden. DAS stelt een prejudiciële vraag  aan het Grondwettelijk Hof  Het Hof 

oordeelde dat er geen schending was. 

 

5. Een jonge schooldirecteur van een scholengemeenschap wordt tegengewerkt door 

enkele leerkrachten. De leerkrachten trachten het gezag van de directeur te 

ondermijnen. Via DAS wordt er een klacht ingediend op basis van de pestwet. 

 

6. In het kader van de evaluaties van de leerkrachten ontstaan regelmatig conflicten.  

DAS ondersteunt de betrokken directeurs bij zulke conflicten. 

 

7. Regelmatig verleent DAS advies omtrent de evaluatie van de directeurs zelf. 

 

8. Een ouder doet zijn beklag bij een directeur. De situatie loopt uit de hand en de 

directeur wordt aangevallen door de ouder. Via DAS wordt een procedure opgestart 

om alle medische en psychologische kosten te verhalen op de ouder. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Wim Dellafaille en Annick Van Campen 

Zaakvoerders 

 


