
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van,2 7 OKT. ,2022 
kenmerk 34390848, houdende de benoeming van een lid van de 
Klachtadviescommissie van de Inspectie van het onderwijs 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Gelet op artikel 23, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht; 

BESLUIT: 

Met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 voor een periode van vier jaar tot lid van 
de Klachtadviescommissie van de Inspectie van het onderwijs te benoemen: 

- de heer J.F.M. Wasser. 

Bij deze benoeming is reken ing gehouden met artikel 23, derde lid, van de Wet op het 
onderwijstoezicht, dat bepaalt dat de voorzitter en leden afzonderlijk of gezamenlijk 
deskundig zijn op het gebied van onderwij s, in het bijzonder op het gebied van de 
vrijheid van richting en inrichting, toezicht e n klach tbehandel ing. 

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de Inspecteur-generaal van het 
onderwijs, aan de leden van de Klachtadviescomm issie van de Inspectie van het 
onderwijs en aan belanghebbende. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Robbert Dijkgraaf 



Ministerievan Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Toelichting 

Artikel 23 van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) voorziet in de instell ing van een 
klachtadviescommissie voor de behandeling van en advisering over klachten betreffende 
gedragingen van de Inspectie van het onderwijs. De klachtadviescommissie behandelt 
klachten over de inspectie vo lgens de in de artikel 9.1.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht neergelegde procedure. De klachten worden vervolgens bij de Inspectie 
van het onderwijs door de inspecteur-generaal van het onderwijs namens de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgedaan. 

Op 1 september 2016 is de heer G. Dam benoemd voor de duur van vier jaar als lid van 
de Klachtadviescommissie. Op 1 september 2020 is hij herbenoemd voor de duur van 
vier jaar. De heer G. Dam fungeerde tevens als voorzitter van de 
Klachtadviescommissie. De heer G. Dam heeft verzocht om eervol ontslag uit deze 
functie vanwege het niet langer meer kunnen combineren met zijn huidige 
werkzaamheden als rechter. 

Gelet op het verzoek van G. Dam is de behoefte ontstaan een nieuw lid, tevens beoogd 
voorzitter, van de Klachtadviescommissie te benoemen. Na een werving- en 
selectieprocedure is uiteindelijk de heer J.F.M. Wasser naar boven gekomen als meest 
geschikte kandidaat. De heer J.F.M. Wasser heeft ruime ervaring met 
klachtadviescommissies en heeft een goed beeld hoe de rol van voorzitter dient te 
worden ingevuld. De heer Wasser is bevlogen, heeft een goede dosis humor en straalt 
tegelijkertijd autoriteit uit. In combinatie met zijn empathisch vermogen en zijn 
levenswijsheid is hij een juiste persoon voor het voorzitterschap van de 
Klachtadviescommissie. 

Gelet op bovenstaande is het benoemingsbesluit genomen. 

De Minister van Onderwijs, Cu ltuur en Wetenschap, 

Robbert Dijkgraaf' 




