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HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN 
 
ARTIKEL 1: IN DEZE REGELING GEHANTEERDE BEGRIPPEN 
1. In deze regeling wordt verstaan onder: 
 a. stichting:      Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs 

         Hoeksche Waard 
 b. bestuur:      de natuurlijke persoon/personen of het orgaan volgens de statuten  

         belast met het bestuur van de stichting; 
 c. school:       een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet 

         op het voortgezet onderwijs die valt onder het bestuur; 
 d. vertrouwensinspecteur: de van de Rijksinspectie voor het onderwijs deel uitmakende   
     vertrouwensinspecteur als bedoeld in artikel 4a van de Wet op het 
     primair onderwijs c.q. artikel 3 van de Wet op het voortgezet   
     onderwijs; 
 e. zedenmisdrijf:    een misdrijf tegen de zeden als bedoeld in titel XIV van het Tweede 
        Boek van het Wetboek van Strafrecht. 
2. Waar in deze regeling de mannelijke vorm van personen wordt gebruikt, wordt daaronder tevens 
 de vrouwelijke vorm begrepen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. 
 
ARTIKEL 2: MELDINGSPLICHT 
1. Indien een personeelslid van een school op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten 
 behoeve van de school met taken belast persoon, zijnde al dan niet lid van het personeel, zich 
 mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf jegens een  (minderjarige) 
 leerling van de school, is het personeelslid wettelijk verplicht het bestuur daarvan onverwijld in 
 kennis te stellen. 
2. Indien een personeelslid bedoeld in lid 1 dit nalaat, kan hij door het bestuur hierop worden 
 aangesproken danwel kan hij door het slachtoffer aansprakelijk worden gesteld. 
 
ARTIKEL 3: OVERLEGPLICHT 
Indien het bestuur op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van zijn school met 
taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf jegens een 
(minderjarige) leerling van een school, is het bestuur wettelijk verplicht onverwijld in overleg te 
treden met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
ARTIKEL 4: AANGIFTEPLICHT 
1. Indien uit het overleg, bedoeld in artikel 3 moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een 
 redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een 
 zedenmisdrijf jegens een minderjarige leerling van een school is het bestuur wettelijk verplicht 
 hiervan onverwijld aangifte te doen bij de politie of justitie. 
2. Van zo’n aangifte als bedoeld in het eerste lid is het bestuur wettelijk verplicht onverwijld 
 mededeling te doen aan de vertrouwensinspecteur. 
3. Alvorens over te gaan tot het doen van aangifte is het bestuur wettelijk verplicht de ouders van 
 de betrokken leerling en de desbetreffende persoon tegen wie aangifte gedaan zal worden van 
 het voornemen tot het doen van aangifte op de hoogte te stellen. 
 
ARTIKEL 5: DE VERTROUWENSINSPECTEUR 
1. Op grond van de desbetreffende wettelijke bepalingen is de vertrouwensinspecteur werkzaam ten 
 behoeve van: 
 a. leerlingen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of seksuele intimidatie, gepleegd door 
  een ten behoeve van een school met taken belast persoon of een leerling van de school; 
 b. personen die ten behoeve van een school met taken zijn belast en die het slachtoffer zijn van 
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  seksueel misbruik of seksuele intimidatie, gepleegd door een ten behoeve van de school met 
  taken belast persoon of een leerling van de school; 
 c. leerlingen, personen die ten behoeve van een school met taken zijn belast, bevoegde    
  gezagsorganen, ouders, voor scholen ingestelde klachtencommissies, vertrouwenspersonen en 
  contactpersonen, die geconfronteerd worden met een geval  van seksueel misbruik of seksuele 
  intimidatie als bedoeld onder a of b. 
2. Naast zijn taken, voortvloeiend uit de artikelen hiervoor, heeft de vertrouwensinspecteur ten 
 behoeve van de in het eerste lid genoemde personen en organen de volgende taken: 
 a.  het fungeren als aanspreekpunt; 
 b.  het adviseren over eventueel te nemen stappen; 
 c.  het bijstaan bij het nemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing; 
 d.  het desgevraagd begeleiden bij het indienen van een klacht of het doen van  aangifte. 
3. De vertrouwensinspecteur is, voor zover het betreft een zedenmisdrijf jegens een al dan niet 
 minderjarige leerling of jegens een ten behoeve van een school met taken belast persoon, 
 vrijgesteld van wettelijke verplichting tot het doen van aangifte. 
4. De vertrouwensinspecteur is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in de uitoefening van 
 zijn functie is toevertrouwd door een leerling, de ouders, voogden of verzorgers van een leerling of 
 een ten behoeve van een school met taken belast persoon. 
 
ARTIKEL 6: DE VERTROUWENSPERSOON 
1. Het bestuur kan besluiten een of meerdere vertrouwensperso(o)n(en) aan te wijzen en met één of 
 meer van de navolgende taken te belasten: 
 a. het namens het bestuur in ontvangst nemen van meldingen van aanwijzingen, dan wel   
  redelijke vermoedens van een zedenmisdrijf; 
 b. het namens het bestuur in overleg treden met de vertrouwensinspecteur; 
 c. het namens het bestuur informeren van de ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van  het   
  vermoedelijke slachtoffer en de vermoedelijke dader van het feit dat aangifte zal worden   
  gedaan; 
 d. het namens het bestuur aangifte doen bij politie of justitie van het vermoeden van een   
  zedenmisdrijf; 
 e. het namens het bestuur informeren van de vertrouwensinspecteur, een en ander     
  overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen. 
2. Indien het bestuur een besluit als bedoeld in het eerste lid heeft genomen heeft de 
 vertrouwenspersoon de verplichting van iedere stap die hij in dat kader heeft genomen 
 onverwijld mededeling te doen aan het bestuur. 
3. Het bestuur bepaalt of, wanneer en op welke wijze de desbetreffende directeur geïnformeerd 
 wordt. 
4. Een personeelslid werkzaam op één of meer scholen van de stichting kan geen 
 vertrouwenspersoon zijn, net zo min als een lid van het bestuur. 
5.  Het bestuur bepaalt hoeveel personen als vertrouwenspersonen aangewezen zullen worden, of 
 voor hen een gelijke dan wel verschillende taakomschrijving zal gelden en wat voor de 
 desbetreffende persoon de taakomschrijving zal zijn. 
6.  Het bestuur wijst een vertrouwenspersoon aan. De aanwijzing geschiedt voor bepaalde of 
 onbepaalde tijd. Ten aanzien van de keuze wie wordt aangewezen heeft de gemeenschappelijke 
 medezeggenschapsraad adviesrecht. 
 De aanwijzing behoeft tevens de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de aan te wijzen 
 persoon zelf dan wel van de organisatie die de vertrouwenspersoon ter beschikking stelt voor 
 uitvoering van deze regeling. 
7. Het bestuur ziet er bij zijn voorstellen en zijn aanwijzingen op toe dat de aan te wijzen  
 personen: 
 a. zicht hebben op het onderwijs en de participanten daarin; 
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  b. kundig zijn op het terrein van opvang en verwijzing; 
  c. zoveel mogelijk het vertrouwen geniet van alle bij de scholen betrokken partijen; 
  d.  over de vaardigheden beschikken om begeleidingsgesprekken te leiden. 
8. Indien daartoe gegronde redenen bestaan, kan het bestuur een aanwijzing tot 
 vertrouwenspersoon tijdelijk schorsen. 
9.  Het bestuur trekt de aanwijzing in: 
 a.  op verzoek van de vertrouwenspersoon zelf; 
 b.  indien daartoe, gehoord de betrokken vertrouwenspersoon, gegronde redenen  bestaan. 
10. Een aanwijzing voor bepaalde tijd, vervalt van rechtswege na ommekomst van die tijd. 
11.  De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in 
 acht. 
12. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete meldingen bereiken, kan 
 hij deze ter kennis brengen van het bestuur, al dan niet voorzien van een nadere aanbeveling. 
13. De vertrouwenspersoon is in principe verplicht tot geheimhouding van al die zaken, die hij in de  

 hoedanigheid van vertrouwenspersoon verneemt. Deze verplichting geldt niet: 
 a. indien en voor zover een behoorlijke taakvervulling redelijkerwijs met zich brengt dat een 
   andere persoon of instantie van bepaalde informatie in kennis gesteld moet worden; 

 b. ten opzichte van het bestuur, de vertrouwensinspecteur, politie- en justitieambtenaren en de 
   rechter in geval van een zedenmisdrijf, met inbegrip van aanwijzingen voor alsmede een redelijk  
    vermoeden van een dergelijk misdrijf. 
14.  In het geval bedoeld in het dertiende lid onder b. geldt ook voor de vertrouwenspersoon  de 
 wettelijke meldingsplicht naar het bestuur. 
15.  In alle gevallen waarin de verplichting tot geheimhouding niet geldt, doet de 
 vertrouwenspersoon hiervan uitdrukkelijk mededeling aan degene die met de 
 vertrouwenspersoon uit dien hoofde contact heeft gezocht, onder vermelding van wat en aan wie 
 hij informatie zal verstrekken. 
16.  De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden aan het 
 bestuur. 
 
ARTIKEL 7: ONVOORZIENE GEVALLEN 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
ARTIKEL 8: INWERKINGTREDING 
Deze regeling treedt in werking op de eerste dag volgend op de dag dat deze is vastgesteld. 
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Algemene toelichting 
 
De meldplicht houdt in dat personeelsleden in het primair en voortgezet onderwijs wettelijk verplicht 
zijn het bestuur onmiddellijk te informeren als zij informatie krijgen over een mogelijk zedendelict. 
Het gaat dan om een mogelijk strafbaar feit waarbij een personeelslid van de school een 
minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd.  
Het bestuur moet overleg voeren met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs als een redelijk 
vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie (1) of 
seksueel misbruik (2). De vertrouwensinspecteur stelt vast of sprake is van een redelijk vermoeden 
van een strafbaar feit.  
 
1. Seksuele intimidatie is ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal fysiek 
 en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat ervaren als ongewenst of 
 onplezierig. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. 
2. Bij seksueel misbruik kan ook sprake zijn van ontucht aanranding of verkrachting: delicten die 
 onder het Wetboek van Strafrecht vallen.  
 
De aangifteplicht houdt in dat het bestuur verplicht is aangifte te doen bij de politie als een 
vermoeden bestaat dat een zedendelict is gepleegd. De wet verplicht onderwijspersoneel en 
personeelsleden van een onderwijsinstelling, onverwijld aan het bestuur te melden als zij - op welke 
manier dan ook - informatie krijgen over een zedendelict: schending van de openbare zedelijkheid, 
ontucht, aanranding of verkrachting, gepleegd door een medewerker van de school met een 
minderjarige leerling.  
  
Meldplicht bij bestuur  
Deze meldplicht ligt vast in de Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele 
intimidatie in het onderwijs (1999), in de wandelgangen de Meld- en aangifteplicht genoemd.  
Deze onderwijswetgeving is gebaseerd op de gedachte dat herhaald seksueel wangedrag het best 
kan worden bestreden door politie en justitie in te schakelen. Als een personeelslid een vermoeden 
heeft van een mogelijk zedendelict, is hij/zij ervoor verantwoordelijk dat dit onmiddellijk bekend 
wordt bij het bestuur. Het is niet voldoende een tussenpersoon te informeren, zoals een lid van de 
schoolleiding. Laat het personeelslid dit na, dan kan het bestuur strenge maatregelen nemen. Als een 
personeelslid zwijgt en het seksueel misbruik daardoor is doorgegaan, kan het slachtoffer of kunnen 
de ouders van het slachtoffer een schadeclaim indienen tegen het personeelslid. Bovendien is het 
verzwijgen van een strafbaar feit op zich ook strafbaar!  
  
Meldt een medewerker dergelijke informatie niet aan het bestuur, dan kan het bestuur de 
medewerker aanspreken op het niet voldoen aan zijn verplichtingen als werknemer, mogelijk 
gevolgd door sancties conform de cao-po. Hierin staan sancties beschreven voor onderwijspersoneel 
als berisping, schriftelijke berisping, schorsing, schorsing met inhouden van salaris, ontslag, ontslag 
op staande voet enz.  
 
De melding en alle stukken die rondom de melding van enigerlei belang lijken te zijn worden 
vertrouwelijk bewaard in een apart dossier bij het bestuur. 
 
Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs aangesteld die als klankbord kunnen dienen 
voor leerlingen, ouders en alle personen die belast zijn met taken aan een onderwijsinstelling. Naast 
zaken m.b.t. seksuele intimidatie en misbruik kan de klager ook terecht bij de vertrouwensinspecteur 
wanneer er mogelijk sprake is van discriminatie, racisme, lichamelijk of psychisch geweld, waaronder 
grove pesterijen. 
Vertrouwensinspecteurs adviseren over de te nemen stappen en verlenen bijstand bij het zoeken van 
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oplossingen en desgewenst begeleiden ze het slachtoffer of klager bij het indienen van een klacht of 
het doen van aangiste. De vertrouwensinspecteurs hebben geen aangifteplicht. Zij moeten hun 
handen vrij kunnen houden wanneer het slachtoffer behoefte heeft aan advies of steun zonder dat 
de kwestie in de openbaarheid komt. Zij zijn ook volgens de wet verplicht tot geheimhouding van wat 
hen door leerlingen, ouders of medewerkers van een school is toevertrouwd. 


