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Omstanders van de EH kunnen met vragen en klachten over (mogelijke) ongewenst gedrag als inbreuk op 

de normen en waarden van de EH terecht bij de directeur. 

Dit protocol is te vinden op de website van de EH onder het hoofdstuk Integriteit. 

 

Het is de taak van de schoolleiding om omstanders van de EH gehoor te geven. Als een ‘derde’ zich niet 

gehoord voelt en/of als zijn klacht één van de leden van de schoolleiding betreft, kan hij zich wenden tot de 

externe vertrouwenspersoon (die dus niet werkzaam is op de EH). Dat geldt uiteraard niet voor allerlei 

gewoonten en gebruiken die zich in de school voordoen, maar voor die gebeurtenissen die vallen in de 

categorie ongewenst gedrag zoals hieronder omschreven. 

 

Ongewenst gedrag 

Onder ongewenst gedrag wordt in elk geval verstaan: 

 

(Seksuele) intimidatie: bij een ander persoon ongewenste (seksuele) toenadering zoeken, verzoeken 

om gunsten, of ander verbaal/non-verbaal/fysiek ongewenst gedrag (van 

seksuele aard), zoals toespelingen op iemands geaardheid. Het (ongevraagd) 

verzenden van ongewenste seksuele afbeeldingen of teksten, onder meer via 

internet.  

 

Agressie en geweld: pesten, psychisch en/of verbaal en/of fysiek lastig vallen, bedreigen, stalken of 

aanvallen van anderen. In het geval van een klacht wordt ook het dreigen met of 

nemen van represailles door aangeklaagde jegens klager als agressie 

aangemerkt. 

 

Discriminatie: het in enige vorm doen van uitspraken over of het verrichten van handelingen 

bij het nemen van beslissingen over personen, die beledigend zijn voor die 

personen vanwege hun ras, nationaliteit, etniciteit, culturele achtergrond, 

godsdienst, levensovertuiging, functiebeperking, geslacht of seksuele 

geaardheid, dan wel het maken van onderscheid op basis van deze factoren. 

 

Financiële intimidatie: dreigen met kortingen op vergoedingen of verzoeken om gunsten waar een 

manipulerende vergoeding tegenover staat 

 

Behandeling van klachten van ongewenst gedrag 

Iedere medewerker die ongewenst gedrag ondervindt en zich door de schoolleiding niet gehoord weet of 

daar niet terecht kan, kan zich wenden tot deze vertrouwenspersoon buiten de hogeschool: Mr. Marianne 

Verhage – Van Kooten, e-mail mverhagevankooten@gmail.com. 

 

De klacht moet schriftelijk ingediend worden met een afschrift aan de directeur van de EH, tenzij de klacht 

is gericht tegen de schoolleiding. 

De vertrouwenspersoon doet vervolgens uitspraak over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de 

klacht en adviseert de directeur omtrent de tegen de desbetreffende medewerker te nemen maatregelen. 

Als de klacht gericht is tegen (één van de leden van) de schoolleiding zelf, adviseert de vertrouwenspersoon 

het bestuur van de EH omtrent de te nemen maatregelen tegen (dat lid van) de schoolleiding. 
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Kwaliteiten en benoeming externe vertrouwenspersoon 

a. De vertrouwenspersoon wordt benoemd door de directeur in samenspraak met het bestuur van de 

EH. 

b. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar. De vertrouwenspersoon kan bij goed functioneren 

telkens voor een periode van vier jaar herbenoemd worden. 

c. De vertrouwenspersoon heeft kennis van de ontwikkelingen op het gebied van ongewenst gedrag in 

het algemeen en in het bijzonder van de ontwikkelingen en opvattingen daarover bij officiële 

instanties en organisaties die zich daarmee bezig houden. 

d. De vertrouwenspersoon kent instanties of personen waarnaar eventuele slachtoffers verwezen 

kunnen worden 

e. De vertrouwenspersoon is in staat een goede en feitelijke rapportage te maken naar aanleiding van de 

klacht. 

 

Taken interne danwel externe vertrouwenspersoon 

Tot de taken van de degene die een klacht behandelen behoren: 

a. Als vertrouwenspersoon zorgdragen voor de eerste opvang van klager en aangeklaagde. 

b. Samen met de klager nagaan wat de mogelijkheden zijn om een einde te maken aan het ongewenste 

gedrag. 

c. De klager begeleiden bij stappen die deze onderneemt om een einde te maken aan het ongewenste 

gedrag. 

d. Toezien dat de klager vanwege het indienen van een klacht niet wordt geschaad in diens loopbaan of 

rechtspositie. 

e. De klager behulpzaam zijn in de verdere procedure, bijvoorbeeld het bijstaan of vertegenwoordigen 

van klager bij het indienen van een formele klacht of –indien nodig– het doen van aangifte bij justitie. 

f. Indien nodig verwijzen naar hulpverlening buiten de EH. 

g. Zich op de hoogte stellen van de omstandigheden waaronder het ongewenste gedrag plaats vond. 

h. Indien wenselijk de betrokken partijen voorstellen tot een onderling vergelijk te komen. Hiertoe kan hij 

zelf bemiddelen of een bemiddelaar voorstellen. 

i. Binnen een maand na het indienen van de klacht met een advies komen. 

j. Gevraagd en ongevraagd de schoolleiding adviseren over knelpunten in het beleid die relevant zijn ter 

voorkoming dan wel bestrijding van ongewenst gedrag. 

 

Bevoegdheden en verantwoording 

Voor de uitvoering van de taak van de vertrouwenspersoon geldt het volgende: 

a. Het inwinnen van informatie bij iedereen die inlichtingen kan verschaffen over de omstandigheden 

waaronder het ongewenste gedrag plaats vond. Er mogen geen belemmeringen opgelegd worden bij 

het inwinnen van deze informatie. 

b. Het bijhouden van de registratie van de klacht en de behandeling ervan ter verantwoording aan de 

directie, in casu de voorzitter van het bestuur. Alleen vertrouwenspersoon en directie in casu de 

voorzitter hebben hierin inzage. Na tien jaar na afhandeling van de klacht worden de gegevens 

vernietigd. 

c. De vertrouwenspersoon is verantwoording verschuldigd aan de directie in casu voorzitter. 

Vertrouwenspersoon en directie in casu voorzitter brengen verslag uit van de klacht plus de resultaten 

van de bemiddeling en mogelijke aanbevelingen. Dit verslag gaat naar het bestuur van de EH. 

d. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in zijn hoedanigheid van 

vertrouwenspersoon verneemt. Die plicht geldt niet ten aanzien van directie (in casu de voorzitter), 

artsen, opsporingsambtenaren en justitie. 

 

 


