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Artikel	1	 Begripsbepalingen:	
1.1. Seksuele intimidatie: door een geïntimideerde als ongewenst ervaren 

seksueel getinte aandacht, toenadering of verzoeken om seksuele gunsten 
of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard waarbij 
tevens sprake kan zijn van een van de volgende punten: 
- onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet 

gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling of inschrijving van 
een persoon; 

- onderwerping of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt 
gebruikt of mede gebruikt als basis voor beslissingen die het werk of de 
leerprestatie van de persoon raken;  

- dergelijk gedrag heeft het doel: 
 -de werk- of leerprestaties van een persoon aan te tasten 
 -een intimiderende, vijandige of onaangename werk- of leeromgeving te 

creëren 
-  en / of dergelijke gedrag heeft tot gevolg: 
 -dat de werk- of leerprestaties van een persoon worden aangetast 
 -een intimiderende, vijandige of onaangename werk- of leeromgeving 

wordt gecreëerd.  
Seksuele intimidatie, discriminatie en geweld kan zich o.a. voordoen in de 
volgende relaties tussen: 
- werkgever en degene die werkzaamheden verricht ten behoeve van de 

instelling; 
- degenen die werkzaamheden verrichten onderling; 
- werkgever en studenten/stagiaires binnen de instelling; 
- degene die werkzaamheden verricht ten behoeve van de  

instelling en studenten; 
- degene die werkzaamheden verricht ten behoeve  

van de instelling en stagiaire(s) binnen de instelling; 
- studenten onderling; 
- stagiaires binnen de instelling onderling;  
- werknemers van de in het kader van de beroepspraktijkvorming praktijk 

biedende organisatie en de student in de beroepspraktijkvorming. 
 
1.2 Discriminatie: iedere uiting in woord, gebaar of geschrift van een persoon of 

groep van personen binnen de instelling waarbij sprake is van ontoelaatbare 
opvattingen over achterstelling van mensen, van doelbewuste belediging van 
of grievend handelen jegens anderen. Deze uitingen kunnen betrekking 
hebben op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of op 
welke grond dan ook. 

 
1.3 Agressie of geweld: voorvallen waarbij één van de leden van het College van 

Bestuur, een werknemer of studenten psychisch of fysiek wordt 
lastiggevallen, bedreigd  aangevallen of geïntimideerd, onder 
omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de 
arbeid of de leersituatie. 
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1.4 Instelling: Scalda. 
 
1.5 Klacht: een klacht is een uiting van onvrede over een behandeling, 

bejegening of besluit dat door de betrokkene als onjuist wordt ervaren. 
 
1.6 Klager: de persoon die zich wendt tot de externe vertrouwenspersoon, dan 

wel een klacht over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld 
indient bij de vertrouwenscommissie. 

 
1.7 Beklaagde: de persoon tegen wie de klacht is gericht. 
 
1.8 Geïntimideerde: de persoon die rechtstreeks onderworpen is of wordt aan 
   seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld. 
 
1.9 Vertrouwenscommissie: de commissie tot wie de geïntimideerde die wordt 

geconfronteerd met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld 
zich kan wenden met een klacht die deze klacht ter zake behandelt. 

 
1.10 Vertrouwenspersoon: de externe functionaris tot wie de geïntimideerde die 
   wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of 
   geweld zich kan wenden voor advies en ondersteuning bij het indienen van 
   een klacht.   
 
1.11 Aandachtspersoon op de vestiging: de leerlingbegeleider of decaan die door 

de directeur is aangewezen om, voor studenten die dat wensen, een 
schakelfunctie te hebben naar de vertrouwenspersoon.  

 
	
Artikel	2		 Verbod	ter	zake	van	seksuele	intimidatie,	discriminatie,	

agressie	of geweld	
Een ieder die werkzaamheden verricht voor de instelling, dan wel onderwijs aan de 
instelling volgt, in de zin van artikel 1.1.1, sub f van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs, of anderszins deel uitmaakt van de gemeenschap van de 
instelling, wordt geacht zich te onthouden van elke vorm van seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie of geweld. 
 

	

Artikel	3	 Aangifteplicht		
3.1. Indien het College van Bestuur kennis heeft, dan wel een gegrond 

vermoeden heeft van een geval van ontucht, aanranding of verkrachting 
binnen de eigen onderwijsinstelling, is het verplicht daartoe aangifte te doen 
bij justitie overeenkomstig het bepaalde in art 1.3.8. WEB. 

3.2. De aangifteplicht, zoals genoemd in lid 1, geldt eveneens wanneer het 
College van Bestuur kennis draagt, dan wel een gegrond vermoeden heeft 
van een geval van ontucht, aanranding of verkrachting tussen een student en 
werknemers van de praktijk biedende organisatie in de 
beroepspraktijkvorming. 
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3.3. Een persoon die ten behoeve van de instelling werkzaamheden verricht en 
kennis heeft van een geval van ontucht, aanranding of verkrachting binnen 
de instelling dient het College van Bestuur hiervan op de hoogte stellen. 

 

	

Artikel	4	 Werkingssfeer	van	het	reglement	
Dit reglement is van toepassing op een ieder die werkzaamheden verricht voor de 
instelling of anderszins deel uitmaakt van de gemeenschap van de instelling en 
geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld. 
 

	

Artikel	5	 De	samenstelling	en	zittingsduur	van	de	vertrouwenscommissie	
1  De vertrouwenscommissie bestaat uit drie leden, van wie een lid wordt 

benoemd door het College van Bestuur en een lid wordt benoemd door het 
College van Bestuur op voordracht van de Ondernemingsraad. Deze leden 
kiezen gezamenlijk een derde lid dat tevens als voorzitter zal optreden, 
alsmede een plaatsvervangend lid. 

2  De leden van de commissie en het plaatsvervangend lid mogen geen 
studenten zijn. Tevens mogen personen die in dienst zijn van en/of 
werkzaamheden verrichten ten behoeve van de instelling geen deel uitmaken 
van de commissie. De vertrouwenspersoon mag eveneens geen deel 
uitmaken van de commissie.  

3  De leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn 
na afloop eenmaal herbenoembaar. 

4  De leden van de vertrouwenscommissie dienen vooraf schriftelijk te verklaren 
dat zij bereid zijn hun taken te vervullen met inachtneming van de grondslag 
en de doelstelling van de instelling. 

5  In de vertrouwenscommissie zullen in elk geval een man en een vrouw zitting 
hebben.  

6  Aan de commissie is een ambtelijk secretaris toegevoegd. 
 

	

Artikel	6	 Taken	en	bevoegdheden	van	een	vertrouwenscommissie	
1  De vertrouwenscommissie is belast met het onderzoeken van ingediende 

klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of 
geweld en rapporteert hieromtrent aan het College van Bestuur. 

2  De vertrouwenscommissie is bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd 
adviseren van het College van Bestuur over eventueel te nemen 
maatregelen ten aanzien van een beklaagde.   

 

Artikel	7	 Huishoudelijk	reglement	van	een	vertrouwenscommissie	
De commissie kan ter nadere regeling van haar werkzaamheden een huishoudelijk 
reglement opstellen. 
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Artikel	8	 Voorwaarden	bij	een	klachtenprocedure	
1. Een geïntimideerde is gerechtigd zonder tussenkomst van de 

vertrouwenspersoon een klacht over seksuele intimidatie, discriminatie, 
agressie of geweld in te dienen bij de vertrouwenscommissie. 

2. De vertrouwenscommissie stelt het College van Bestuur en de beklaagde in 
kennis van het feit dat er een klacht tegen hem of haar is ingediend. 

3. De vertrouwenspersoon kan op verzoek van de geïntimideerde de klacht 
doorgeleiden naar de vertrouwenscommissie. 

4. Een klacht wordt door de geïntimideerde c.q. vertrouwenspersoon schriftelijk 
ingediend bij de vertrouwenscommissie en bevat in ieder geval: 

a. de omschrijving van de onderwerping aan seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie of geweld; 

b. de naam van de beklaagde of de namen van de beklaagden; 
c. de beschrijving van de eventueel door de geïntimideerde ondernomen 

stappen. 
De schriftelijke stukken die betrekking hebben op de ondernomen stappen 
worden aan de vertrouwenscommissie overgelegd. 

5. In uitzonderingsgevallen kunnen klachten, gehoord de vertrouwenspersoon, 
door de commissie anoniem worden behandeld. 

6. De vertrouwenscommissie stelt binnen 14 werkdagen nadat de klacht is 
ingediend een onderzoek in. Het onderzoek is niet openbaar. 

7. De vertrouwenscommissie hoort de geïntimideerde, de beklaagde en andere 
betrokkenen. De vertrouwenscommissie is bevoegd ook anderen, waaronder 
de vertrouwenspersoon te horen. 

8. De geïntimideerde en de beklaagde kunnen zich laten bijstaan door een door 
haar/hem te kiezen raadsvrouw/-man. 

9. De zittingen van de vertrouwenscommissie zijn besloten. Van iedere zitting 
wordt een verslag gemaakt dat door alle betrokkenen voor gezien wordt 
ondertekend. Indien een betrokkene dit weigert, wordt de reden daarvan in het 
verslag vermeld. De geïntimideerde en de beklaagde ontvangen een afschrift 
van dit verslag. 

 

	

Artikel	9	 Rapportage	door	de	vertrouwenscommissie	
1. Binnen 30 werkdagen na ontvangst van de klacht brengt de 

vertrouwenscommissie van haar bevindingen een schriftelijke rapportage uit aan 
de leden van het College van Bestuur, c.q. de Raad van Toezicht ingeval de 
beklaagde een lid is van het College van Bestuur en de andere direct 
betrokkenen. 

2. De vertrouwenscommissie geeft in haar rapport gemotiveerd aan: 
- of, en zo ja in welke mate de klacht gegrond is; 
- wie door de seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld is 

getroffen; 
- op welke wijze en met welke frequentie de seksuele intimidatie, discriminatie, 

agressie of het geweld zich heeft gemanifesteerd. 
3. Het rapport zal tevens een advies aan het College van Bestuur, c.q. de Raad van 

Toezicht, bevatten inzake te nemen maatregelen. 
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4. Een afschrift van de rapportage, alsmede het advies omtrent de eventueel te 
treffen maatregel(en) of sanctie(s), wordt gezonden aan de geïntimideerde, de 
beklaagde en de vertrouwenspersoon. 

 
	
Artikel	10	 Besluitvorming	door	het	College	van	Bestuur,	c.q.	de	Raad	van	

Toezicht	
1. Binnen 30 werkdagen na ontvangst van het rapport en het advies van de 

vertrouwenscommissie neemt het College van Bestuur, c.q. de Raad van 
Toezicht, een beslissing. 

2. Deze beslissing kan één of meerdere sanctie(s) of maatregelen inhouden, indien 
de vertrouwenscommissie de klacht gegrond heeft verklaard. 

3. Het College van Bestuur, c.q. de Raad van Toezicht, stelt de geïntimideerde en de 
 beklaagde terstond op de hoogte van de genomen beslissing. Een afschrift van de 
 beslissing wordt aan de vertrouwenscommissie gezonden.  
 

	

Artikel	11	 Verslaglegging	
De vertrouwenscommissie brengt jaarlijks aan het College van Bestuur verslag uit 
over het aantal ingediende klachten, de aard daarvan en de ter zake gegeven 
adviezen. Het verslag is niet openbaar. 
 

	

Artikel	12	 Vertrouwenspersoon	en	externe	vertrouwenspersoon	
1 Aanstelling en bekendmaking 

a. Het College van Bestuur wijst één of meerdere vertrouwensperso(o)n(en) 
aan. Om professionaliteit en objectiviteit te waarborgen sluit zij hiertoe een 
contract met een instelling voor algemeen maatschappelijk werk in de regio. 
Daarnaast vervullen studentbegeleiders of decanen de rol van 
aandachtspersoon binnen de clusters. Deze aandachtspersoon kan - indien 
gewenst - voor studenten van het betreffende cluster een schakelfunctie 
hebben naar de vertrouwenspersoon.  

b.  Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat iedereen binnen de instelling 
op de hoogte is van het bestaan van de vertrouwenspersoon, de 
aandachtspersoon op de vestiging, de klachtenprocedure en de naam, het 
adres, het telefoonnummer en de taken van de vertrouwenspersoon en 
aandachtspersoon op de vestiging. 

2. Taken vertrouwenspersoon 
a.  De vertrouwenspersoon geeft voorlichting en informatie aan alle bij de 

instelling betrokken personen, die mede gericht is op het treffen van 
maatregelen ter voorkoming van vormen van seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie of geweld in het onderwijs. 

b.  De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt bij klachten 
over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld en zorgt voor de 
opvang en begeleiding van degene die met seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie of geweld is geconfronteerd. 
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c.  De vertrouwenspersoon kan, nadat hij/zij zowel de kla(a)g(st)er als de 
beklaagde heeft gehoord, trachten door bemiddeling tot een oplossing van 
de gesignaleerde problemen te komen.  

d.  De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor nazorg ten aanzien van de 
kla(a)g(st)er met het doel te voorkomen dat de kla(a)g(st)er wordt 
aangesproken op het feit dat hij/zij seksuele intimidatie, discriminatie, 
agressie of geweld aanhangig heeft gemaakt en om te bezien of, nadat de 
klacht is afgehandeld, de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is 
weggenomen. 

e.  De vertrouwenspersoon verwijst indien nodig de kla(a)g(st)er naar daarvoor 
in aanmerking komende (hulpverlenings)instanties en ondersteunt hem/haar 
bij het inschakelen van deze instanties. 

f.  De vertrouwenspersoon geeft emotionele en psychische begeleiding en 
ondersteuning aan de kla(a)g(st)er indien een klacht formeel aanhangig 
wordt gemaakt bij de vertrouwenscommissie en/of zal de kla(a)g(st)er 
bijstaan en vertegenwoordigen tijdens een klachtenprocedure. 

g.  De vertrouwenspersoon draagt, op basis van de opgedane ervaringen en 
         knelpunten, mogelijke oplossingen aan waarmee het beleid gericht tegen  
         seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld kan worden opgesteld  
         c.q. bijgesteld. 
h.  De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij/zij 
        in zijn/haar hoedanigheid als vertrouwenspersoon heeft vernomen, ook nadat 
        hij/zij uit zijn/haar functie is ontheven. 
i.  De vertrouwenspersoon draagt zorg voor het bijhouden van een anonieme 

registratie op grond waarvan gegevens kunnen worden verstrekt ten 
behoeve van het sociaal jaarverslag. 

j.  De vertrouwenspersoon draagt bij aan de evaluatie van zijn/haar 
takenpakket, werkwijze van de vertrouwenscommissie en van de 
klachtenprocedure. 

k.  De vertrouwenspersoon houdt zich op de hoogte van (landelijke) 
ontwikkelingen op het terrein van de preventie en bestrijding van seksuele 
intimidatie, discriminatie, agressie of geweld.  

l.  De vertrouwenspersoon ziet erop toe dat een minderjarige student zich door 
de ouders/verzorgers kan laten vertegenwoordigen bij een verhoor door de 
vertrouwenscommissie. 

m. De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning en begeleiding aan de 
aandachtspersonen op de vestigingen van Scalda, bij het vervullen van hun 
taken als schakel tussen studenten en vertrouwenspersoon.  

3. Bevoegdheden vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon beschikt ten minste over de volgende bevoegdheden: 
a. het geven van voorlichting over zijn/haar functie en over seksuele intimidatie, 

discriminatie, agressie of geweld; 
b. het horen van kla(a)g(st)er en beklaagde; 
c. het op eigen initiatief, maar binnen de gegeven financiële kaders, kunnen 

raadplegen van interne/externe deskundigen; 
d. het recht om met personeelsleden van de instelling, studenten en met 

(vertegenwoordigers van) het College van Bestuur gesprekken te voeren; 
e. het recht op toegang tot alle vestigingen en afdelingen van de instelling; 
f. het recht op inzage in relevante documenten, zoals de 

ziekteverzuimregistratie; 
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g. het begeleiden van een kla(a)g(st)er bij het indienen van een klacht en 
gedurende de klachtenbehandeling; 

h. het begeleiden van een kla(a)g(st)er naar hulpverleningsinstanties; 
i. zorgen voor nazorg ten behoeve van kla(a)g(st)er; 
j. op grond van signalen betreffende seksuele intimidatie, discriminatie, agressie 

of (bedreiging met) geweld het College van Bestuur (on)gevraagd te adviseren 
omtrent het te voeren beleid en de te treffen maatregelen;  

k. Het voeren van structureel overleg met de genoemde aandachtspersonen op 
de vestigingen. 

4. Taken aandachtspersoon:  
a. De aandachtspersoon voert zijn/haar taken uit binnen de afspraken die in 

samenwerking en overleg met de vertrouwenspersoon tot stand zijn gekomen. 
b. De aandachtspersoon geeft in overleg met de vertrouwenspersoon voorlichting 

en informatie aan alle studenten van het cluster, die mede gericht is op het  
 treffen van maatregelen ter voorkoming van vormen van seksuele intimidatie, 

discriminatie, agressie of geweld in het onderwijs. 
c. De aandachtspersoon kan voor studenten functioneren als eerste 

aanspreekpunt bij klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of 
geweld en zorgt voor de eerste opvang en voor begeleiding en verwijzing naar 
de vertrouwenspersoon van degene die met seksuele intimidatie, discriminatie, 
agressie of geweld is geconfronteerd.  

d. De aandachtspersoon is - in samenwerking met de vertrouwenspersoon - 
mede verantwoordelijk voor nazorg ten aanzien van de kla(a)g(st)er met het 
doel te voorkomen dat de kla(a)g(st)er wordt aangesproken op het feit dat 
hij/zij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld aanhangig heeft 
gemaakt en om te bezien of, nadat de klacht is afgehandeld, de aanleiding van 
de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 

e. De aandachtspersoon draagt in het overleg met de vertrouwenspersoon op 
      basis van de opgedane ervaringen en knelpunten mogelijke oplossingen aan 
      waarmee het beleid gericht tegen seksuele intimidatie, discriminatie, agressie  
      of geweld kan worden opgesteld c.q. bijgesteld.    
f. De aandachtspersoon is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij/zij in 

haar hoedanigheid als aandachtspersoon heeft vernomen, ook nadat zij/hij uit 
zijn/haar functie is ontheven. 

g. De aandachtspersoon draagt zorg voor het bijhouden van een anonieme 
      registratie en levert deze aan de vertrouwenspersoon aan, op grond waarvan  
      deze gegevens kan verstrekken ten behoeve van het sociaal jaarverslag. 
h. De aandachtspersoon draagt door middel van het overleg met de 

vertrouwenspersoon, bij aan de evaluatie van zijn/haar takenpakket. 
i. De aandachtspersoon houdt zich door middel van het overleg met de 

vertrouwenspersoon, op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het 
terrein van de preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, 
agressie of geweld.  

5. Bevoegdheden aandachtspersoon:  
De aandachtspersoon beschikt ten minste over de volgende bevoegdheden: 
a. het onder verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon geven van 

voorlichting aan studenten binnen de vestiging over zijn/haar functie en over 
seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld; 

b. het verwijzen en begeleiden van een kla(a)g(st)er naar de 
vertrouwenspersoon; 
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c. het op verzoek van en in overleg met de vertrouwenspersoon zorgen voor 
nazorg ten behoeve van kla(a)g(st)er; 

d. het voeren van structureel overleg met de vertrouwenspersonen en de collega      
      aandachtspersonen. 

6.  Faciliteiten 
Het College van Bestuur biedt de vertrouwensperso(o)n(en), de aandachtspersonen 
en de vertrouwenscommissie de faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de 
uit deze regeling voortvloeiende werkzaamheden.  
 

	

Artikel	13	 Benadeling	van	geïntimideerde	
Een geïntimideerde mag niet wegens het indienen van een klacht benadeeld worden 
in de uitoefening van zijn/haar functie. 
 

	

Artikel	14	 Bekendmaking	en	beschikbaarstelling	van	dit	reglement	
1. Het College van Bestuur van de onderwijsinstelling licht alle bij de 

onderwijsinstelling betrokken partijen in over het bestaan van het reglement 
preventie en bestrijding seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.  

2. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat een exemplaar van dit reglement 
beschikbaar is en wordt gepubliceerd op de website van Scalda. 

 

	

Artikel	15	 Jaarverslag	
In het geïntegreerd jaarverslag wordt als onderdeel van het personeelsbeleid 
aandacht besteed aan de werking van dit reglement. 
 

	

Artikel	16	 Onvoorziene	omstandigheden	
Indien er zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist 
het College van Bestuur. 


