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Omgangs- en integriteitscode RSG N.O.-Veluwe 

 

Doel van dit document 

In het kader van de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’, heeft de VO-Raad de sectorcode ‘goed 

bestuur’ opgesteld. Deze omgangs- en integriteitscode is opgesteld om gehoor te geven aan het in 

deze code genoemd punt: integriteitsbeleid ten behoeve van een goed bestuur en een transparante 

organisatie. In deze integriteitscode zijn drie delen te onderscheiden:  

Deel 1: in het eerste deel ligt het accent op de basis voor ons handelen binnen de RSG N.O.-Veluwe, 

zonder voorgeschreven expliciete regels en gedrag. We noemen dit de stimuleringskant. Dit deel 

moet gelezen worden als een beschrijving van de wijze waarop we met elkaar omgaan zodat er géén 

schending van de integriteit plaatsvindt. 

Deel 2: Het tweede deel is de code zelf, bestaand uit diverse artikelen opgesteld op basis van 

voorbeeldmateriaal, we hebben dit de ‘nalevingskant’ genoemd. Dit deel is van toepassing bij twijfel 

over hoe te handelen. Omdat het stimuleren van integer handelen en de naleving van integriteit 

onderling samenhangen kennen deel 1 en deel 2 ook een zekere verwevenheid.  

Deel 3: De veiligheid in school is belangrijk voor personeel en voor leerlingen. Ondanks goede 

intenties kan het voorkomen dat grenzen van personeel overschreden worden, wanneer 

medewerkers van de school er onderling niet uitkomen is het derde deel van toepassing. Hierin 

wordt omschreven hoe te handelen wanneer grenzen overschreven worden. 

Deel 4: Bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag kan moeilijk zijn. Daarom zijn een aantal 

definities van ongewenst gedrag opgenomen in deel 4.  
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DEEL 1 - Wat is ‘integriteit’ en het belang van integriteitsbeleid? 
Het begrip integriteit is afkomstig uit het Latijn en betekent letterlijk niet aanraken. Het verwijst naar 

iets of iemand die onbesmet, onaangetast, ongekreukt of ongeschonden is. 

Integriteit is een belangrijk kwaliteitsaspect van elke organisatie. Scholen zijn maatschappelijke 

organisaties en hebben het vertrouwen van ouders, leerlingen en omgeving nodig. Integer bestuur 

en integer handelen van alle medewerkers binnen de school zijn daarvoor voorwaarde.  

Integriteit vergt permanente inspanning van iedereen binnen de organisatie en is gericht op zowel de 

organisatiestructuur en –cultuur als op de integriteit van individuele medewerkers. Een 

integriteitsbeleid bestrijkt de (regelgeoriënteerde) nalevingskant als de (op verantwoordelijkheid en 

bewustwording georiënteerde) stimuleringskant. 

Het belang van integriteit wordt vergroot doordat de schade die aantasting daarvan teweegbrengt, 

versterkt wordt door drie kenmerkende integriteitsprincipes: 

• Een aantasting van de integriteit die zich voordoet binnen een enkel onderdeel van de 

organisatie straalt al gauw uit naar andere onderdelen waardoor het vertrouwen in de 

organisatie als geheel verloren kan gaan (het uitstralingseffect); 

• ‘Kleinere’ aantastingen van de integriteit leiden doorgaans tot grotere, wanneer er althans 

geen correctiemechanisme is dat dan in werking treedt (het principe van de glijdende schaal 

en 

• Niet-integer gedrag van één of enkele medewerkers lokt (onder voorwaarde dat geen 

correctiemechanisme optreedt) soortgelijk gedrag uit bij anderen (principe van 

besmettelijkheid. 

Onder integriteit verstaan wij daarom: We beschermen en respecteren ieders lichamelijke en 

geestelijke integriteit en bevorderen dat leerlingen en ouders en verzorgers dat ook doen. We 

vermijden voor anderen bedreigende, vernederende of nodeloos onaangename situaties en plegen 

geen geestelijke en lichamelijke agressie en/of geweld. 

Integriteit. De wetgeving. 
In een aantal documenten is de ‘regelgeoriënteerde’ kant van integriteitsbeleid vastgelegd. Hieraan 

ten grondslag ligt de (relevante) huidige geldende wet- en regelgeving: 

• Artikel 1 van de grondweg (gelijkheidsbeginsel); 

• Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, de Wet 

gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, de Wet gelijke behandeling o.g.v. 

handicap en chronische ziekte; 

• De Arbowet 

• De geldende CAO-VO met daaruit de relevante hoofdstukken: 

o Het hoofdstuk over ontslag, ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen openbaar 

onderwijs 

o Het hoofdstuk overige rechten en plichten; informatievoorziening, functievervulling, 

nevenwerkzaamheden, geheimhouding, intellectueel eigendom, veiligheid en het 

voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld. 
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Integriteit , de stimuleringskant bij de RSG N.O.-Veluwe 

Intentieverklaring 
De RSG N.O.-Veluwe wil op een verantwoorde wijze invulling geven aan haar taken om zorg en 

veiligheid te bieden aan haar medewerkers. Zij zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het beleid 

rondom arbeidsomstandigheden zich mede richten op het voorkomen van ongewenst gedrag op de 

werkvloer. De RSG N.O.-Veluwe erkent dat ongewenst gedrag van medewerker, leerling of ouder 

jegens een medewerker een probleem van de organisatie is, waarvoor een structurele aanpak gericht 

op preventie, opvang en nazorg nodig is. In loopbaangesprekken, de RI&E en binnen de 

Arbowerkgroep zal aandacht besteed worden aan het tegengaan van ongewenst gedrag. 

Maatregelen en voorzieningen 
De RSG N.O.-Veluwe zal als werkgever duidelijk te kennen geven aan haar medewerkers dat 

ongewenst gedrag niet wordt getolereerd en tot sancties kan leiden voor de persoon die zich 

daaraan schuldig maakt.  

Gedrag dat na onderzoek wordt aangemerkt als ongewenst gedrag zal disciplinair worden bestraft. 

Afhankelijk van de ernst van het ongewenste gedrag kunnen onder andere de volgende disciplinaire 

maatregelen worden genomen: 

• Officiële waarschuwing 

• Berisping 

• Overplaatsing 

• Ontslag 

Informatie over het protocol, de klachtenprocedure en de vertrouwenspersonen is voor alle 

medewerkers beschikbaar via het Handboek Personeel op het sharepoint. 

Nazorg 
Voor de aanklagers is nazorg beschikbaar. Hierbij wordt per situatie bekeken hoe de slachtoffers het 

best geholpen kunnen. In ieder geval maakt het volgende deel uit van de nazorg: 

• Direct na het bekend worden van een incident wordt een gesprek gepland met de 

leidinggevende of iemand die de leidinggevende vertegenwoordigd om te spreken over het 

incident 

• Maximaal vijf werkdagen daarna wordt geïnventariseerd wat de medewerker nodig heeft om 

het incident te verwerken of welke kennis kan worden opgedaan om een incident in de 

toekomst te voorkomen. 

Werkklimaat 
Ongewenst gedrag bederft de werksfeer en kan de gezondheid, het zelfvertrouwen en de prestatie 

van de medewerker aantasten en daarmee ook de kwaliteit van de dienstverlening.  

Daarom is het van belang een werkklimaat te creëren waarin: 

• Medewerkers op respectvolle wijze met elkaar om kunnen gaan 

• Ongewenst gedrag niet wordt getolereerd 

• Klachten serieus worden behandeld.  

De voorliggende omgangs- en integriteitscode beslaat het andere aspect van integriteitsbeleid: het 

op verantwoordelijkheid en bewustwording georiënteerde deel (de stimuleringskant). Deze 

omgangs- en integriteitscode heeft tot doel aan alle medewerkers van de RSG N.O.-Veluwe (inclusief 
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stagiaires, gedetacheerden en uitzendkrachten) aan te geven hoe wij met elkaar om willen gaan. Een 

code stelt normen voor het omgaan met elkaar en laat mensen nadenken over hun gedrag. Goed 

integriteitsbeleid en verantwoord bestuur bieden medewerkers ruimte om vermeend ongewenst 

gedrag en dilemma’s te melden en te bespreken. 

De RSG N.O.-Veluwe wil een uitzonderlijke 

grensverleggend organisatie zijn. Dat geldt voor onze 

onderwijskundige ambities maar evenzo voor de wijze 

waarop wij met elkaar omgaan.  Ons strategisch 

beleidsplan zegt hierover: 

“Het wederzijds respect wordt mede vormgegeven door 

expliciet aandacht te besteden aan de 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in 

de Nederlandse maatschappij. Juist met het oog op de 

aanwezige diversiteit moet ook het belang van de 

verworvenheden van onze democratische rechtsstaat 

aan de orde komen. Deze verworvenheden vormen de 

kaders waar binnen de relatieve neutraliteit ten opzichte 

van ieders levensovertuiging binnen het openbaar onderwijs wordt vormgegeven”.  

Van alle RSG-medewerkers wordt op basis van bovenstaande integriteit verwacht in het handelen op 

basis van de RSG kernwaarden: 

 

RSG waarde RSG klimaat RSG gedrag 

Iedereen is welkom en mag er 
zijn (algemeen 
toegankelijkheid/openbaar) 

In de school is een open sfeer 
en onderlinge erkenning 

Je draagt bij aan openheid en 
erkent de leerlingen en 
medewerkers 

We zoeken naar de meest 
adequate 
begeleidingsbehoefte van de 
ander 
 

In de school zijn alle 
betrokkenen hulpvaardig en 
bereidwillig om te zoeken naar 
de leerwens van de ander. 

Je waardeert gewenst gedrag 
en je komt in actie bij 
ongewenst gedrag. 
Je zoek naar verbinding met 
erkenning 

We erkennen elkaars 
ongelijkheid en kunnen daar 
mee omgaan (functionele 
confrontatie) 

Ieder mens is gelijkwaardig 
maar tegelijkertijd 
verschillend. In de school 
zoeken we de verbinding 

We tonen respect voor elkaar 
verschillen en durven ons 
oordeel uit stellen.  
We handelen op basis van 
feiten 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere medewerker is ambassadeur van 

de gezamenlijke ambities van de RSG 

N.O.-Veluwe. Hij/zij verbindt zich aan de 

leerlingen en collega’s, is betrokken en 

enthousiast, staat open om te leren, 

durft te confronteren, toont respect en 

fungeert als voorbeeld. 
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DEEL 2 - Omgangs- en integriteitscode RSG N.O.-Veluwe 
 

Artikel 1 Algemeen 
Deze omgangs- en integriteitscode is van toepassing op alle medewerkers van de RSG N.O.-Veluwe 

(inclusief vrijwilligers, stagiaires, gedetacheerden en uitzendkrachten), op leden van het bestuur en 

de medezeggenschapsraad, op relaties van al deze personen onderling en met leerlingen, ouders c.q. 

verzorgers, voogden of andere begeleiders van leerlingen en externe contacten in de context van de 

RSG N.O.-Veluwe. 

Artikel 2 Gelijke behandeling 
Een ieder binnen de RSG N.O.-Veluwe bevordert het bewustzijn van gelijkwaardigheid van mensen 

en vermijdt het uiten van vooroordelen, racistische of discriminerende opmerkingen of incorrecte 

bejegening van anderen op grond van geslacht, uiterlijk, seksuele geaardheid, culturele of religieuze 

achtergrond, politieke voorkeur of welk persoonlijk kenmerk dan ook. We bevorderen de gelijke 

behandeling van elk mens en verzetten ons tegen de achterstelling van minderheden. 

Wanneer een medewerker bekend is met een situatie waarin zich seksuele intimidatie en/of uitingen 

van discriminatie en geweld voordoen onderneemt hij actie om de situatie te verbeteren. 

Onder seksuele intimidatie verstaan we het volgende: Elke vorm van seksuele toenadering, 

verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag in de werkomgeving, die een 

werknemer tegen wie het is gericht, als ongewenst ervaar. Dit kan verbaal zijn, maar ook 

non-verbaal; het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via mail, 

WhatsApp, sms of sociale media), aanstaren of seksueel gerichte gebaren. Daarnaast kan 

seksuele intimidatie fysiek zijn. Dat zijn alle vormen van ongewenst lichamelijk contact: een 

arm om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, aanranden en verkrachten. 

Onder discriminatie verstaan we het volgende: Direct of indirect onderscheid op basis van 

bijvoorbeeld etnische achtergrond, seksuele geaardheid of geslacht. Discriminatie kan zich 

uiten in pestgedrag of (seksueel) intimiderend gedrag. Toetsingskader voor discriminatie is 

de is de Algemene Wet Gelijke Behandeling. De wet gaat uit van gelijke behandeling van 

personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 

nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. 

Onder agressie en geweld wordt verstaan: Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of 

fysiek, verbaal of non-verbaal wordt lastig gevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks 

verband houden met het verrichten van arbeid 

Artikel 3 Normen en waarden 
De RSG N.O.-Veluwe draagt de in Nederland geldende omgangsvormen en normen en waarden uit, 

om leerlingen optimaal voor te bereiden op de maatschappij. We respecteren ieders persoonlijke 

levenssfeer door ons, op school en daarbuiten, te onthouden van ongewenste inmenging zolang 

waarden en normen uit de persoonlijke, culturele en religieuze achtergronden niet indruisen tegen 

de Nederlandse wetten en regels.  

Artikel 4 Voorbeeldfunctie 
In al onze uitingen zijn we ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Dit geldt voor de mondelinge en 

schriftelijke communicatie als ook ons gedrag binnen en buiten de school wanneer we door onze 
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aanwezigheid als betrokkene van de RSG N.O.-Veluwe de school vertegenwoordigen. We zijn ons 

bewust van onze voorbeeldfunctie bij het gebruik van sociale media als Facebook en Twitter. 

Artikel 5 Integriteit 
We beschermen en respecteren ieders lichamelijke en geestelijke integriteit en bevorderen dat 

leerlingen en ouders en verzorgers dat ook doen. We vermijden voor anderen bedreigende, 

vernederende of nodeloos onaangename situaties en plegen geen geestelijke en lichamelijke 

agressie en/of geweld. 

We treden op tegen pesten. Hieronder verstaan we herhaald ongewenst negatief gedrag, 

waartegen iemand zich niet kan verdedigen. Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen de 

persoon, bijvoorbeeld kleinerende en vernederende opmerkingen, voortdurende kritiek, 

fysiek aanvallen of bedreigen. Pesten kan ook minder direct: iemand isoleren, buitensluiten 

en negeren of roddelen, kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen 

verspreiden. 

Artikel 6 Omgaan met seksualiteit 
De RSG N.O.-Veluwe streeft een veilige leer- en leefomgeving na. (seksuele) Intimidatie is daarin een 

ongewenst verschijnsel. De RSG N.O.-Veluwe treft maatregelen om (seksuele) intimidatie binnen de 

school te voorkomen. We bevorderen een bewuste en verantwoordelijke omgang met seksualiteit, 

waarbij negatieve gevoelens en negatieve gevolgen voor anderen vermeden worden. We vermijden 

seksueel getinte aandacht of aanrakingen en het maken van grappen of toespelingen die de ander in 

verlegenheid kunnen brengen of kunnen kwetsen. 

Artikel 7 Relaties 
Een intieme relatie tussen een medewerker en een leerling is onacceptabel. We zijn ons ervan 

bewust dat de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen zich in een afhankelijkheidsrelatie bevinden 

en dat daarvan alleen gewetensvol gebruik gemaakt mag worden. We zorgen ervoor dat we door ons 

gedrag ook elke schijn daartoe vermijden. Bij intieme relaties tussen personeelsleden wordt door 

personeelsleden rekening gehouden met belangenverstrengeling uit artikel 8 en de mogelijkheid tot 

het ontstaan van organisatorische problematiek. Bij twijfel raadpleegt de medewerker de 

leidinggevende. 

Artikel 8 Belangenverstrengeling 
Daar waar belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden of dreigt op te treden, bijvoorbeeld door 

hiërarchische relaties, meldt de betrokkene dit aan de leidinggevende. Die toets of de 

belangenverstrengeling van dien aard is, dat er maatregelen genomen moeten worden. De 

leidinggevende maakt indien nodig afspraken en treft maatregelen, die belangenverstrengeling 

uitsluiten en herhaling voorkomen. 

Kan – om welke reden dan ook – de leidinggevende niet worden ingeschakeld, dan kan de 

vertrouwenspersoon integriteit, één van de leden van de schoolleiding of één van de leden van het 

bestuur worden geïnformeerd. 

Artikel 9 Eigendommen 
We respecteren andermans eigendommen en we bevorderen het respectvol omgaan met 

gemeenschappelijke voorzieningen en andermans eigendommen. Het is dan ook niet toegestaan 

voor medewerkers om bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen rekening of voor 

rekening van derden met behulp van eigendommen van school. 
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Artikel 10 Alcohol/drugs 
Het voorhanden hebben van alcohol, drugs is niet toegestaan, evenals het voorhanden hebben van 

medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. Deze moeten worden 

ingeleverd. Ook het handelen in / verstrekken van drugs of deze medicijnen is verboden. Mogelijk 

drugsbezit wordt altijd gemeld aan de schoolleiding en de schoolleiding maakt daarvan melding bij 

de politie. 

Alcoholgebruik tijdens personeelsfeesten is beperkt toegestaan. Natuurlijk zorgen we ervoor dat er 

geen sprake is van overmatig gebruik en de daaruit volgende overlast. 

Artikel 11 Giften 
We accepteren cadeaus, giften of diensten in ruil voor een verrichtte tegenprestatie met een grotere 

waarde dan € 35,-- over het algemeen niet. Bij twijfel, raadplegen we de leidinggevende. Geschenken 

die, ongeacht hun waarde, op een privéadres worden aangeboden, worden geweigerd. De 

medewerker beoordeelt of een uitnodiging voor een reis, congres, evenement, diner, etc. relevant is 

voor de school. Bij twijfel raadpleegt de medewerker de leidinggevende. Het ontvangen van cadeaus, 

giften of diensten mag niet tot verplichtingen leiden. 

Artikel 12 Kleding c.q. uiterlijke verzorging 
We gaan ervan uit dat we ons verbinden met de identiteit van de RSG N.O.-Veluwe. Daaruit vloeit 

voort dat we zorg dragen voor een representatief uiterlijk. Hierbij houden we rekening met 

diversiteit aan leerlingen. Hierbij houden we rekening met onze voorbeeldfunctie. 

Welke zaken horen niet bij een representatief uiterlijk.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan weinig verhullende kleding als korte rokjes of jurkjes, korte of 

afzakkende broeken en topjes die schouders vrijlaten of teveel decolleté laten zien. Deze horen niet 

thuis in een werkomgeving en geven niet het juiste voorbeeld.  

Artikel 13 Externe contacten 
Medewerkers van organisaties die diensten verlenen aan en/of werkzaamheden verrichten ten 

dienst van de RSG N.O.-Veluwe dienen deze code te onderschrijven. 

Indien er sprake is van seksuele intimidatie, racisme of geweld ten opzichte van leerlingen of 

medewerkers van de RSG N.O.-Veluwe door werknemers van een externe organisatie die diensten 

verleent aan de RSG N.O.-Veluwe zal de schoolleiding – afhankelijk van de ernst van de situatie – 

maatregelen nemen om herhaling te voorkomen dan wel de relatie met de betreffende organisatie 

te verbreken. 

Artikel 14 Aangifte en meldingsplicht 
Conform artikel 3 van de Wet op het Voortgezet onderwijs geldt: ‘De contactpersoon die en ieder 

personeelslid dat op enige wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van de school met taken 

belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden jegens 

een leerling van de school, is verplicht daarvan het bevoegd gezag onverwijld in kennis te stellen’. 

Indien na verplicht overleg tussen bevoegd gezag en vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk 

vermoeden is van een strafbaar feit, kent het bevoegd gezag een aangifteplicht. Zowel de klager als 

de aangeklaagde dienen vooraf geïnformeerd te worden over de aangifte. De RSG N.O.-Veluwe 

hanteert dezelfde gedragslijn ingeval van een vermeend zedendelict bij leerlingen onderling. 

Toepassingsbereik/toepasbaarheid 
We verbinden ons eraan om de in de code omschreven normen en waarden uit te dragen; daar waar 

anderen deze regels overschrijden spreken we elkaar aan. We treden corrigerend op tegen degenen 

die zich niet aan deze code houden of spreken hen aan, bieden hulp aan degenen die last hebben 
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van, of slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag of maken in ernstige gevallen melding van dit 

gedrag bij de leidinggevenden of de vertrouwenspersoon. Als we ons niet zeker voelen over de ernst 

van de overschrijding en de te nemen stappen, nemen we contact op met de vertrouwenspersoon. 

DEEL 3 - Uitvoering en naleving 
Werknemers trekken één lijn met betrekking tot het naleven van de gedragsregels (schoolnorm van 

acceptabel gedrag). 

• De RSG N.O.-Veluwe streeft een werkklimaat na waarin problemen over ongewenst gedrag 

in een zo vroeg mogelijk stadium worden besproken. 

• De gedragsregels worden actief uitgedragen / duidelijke voorlichtingscampagne voor de 

doelgroepen over de genomen maatregelen en het gevoerde beleid. 

• Medewerkers dienen zich te realiseren dat collega’s en leerlingen, doordat zij in een 

afhankelijke positie kunnen zitten, niet de ruimte hebben om hun grenzen kenbaar te 

maken. 

• Bevorderd wordt dat werknemers elk voorval van agressie en geweld of seksuele intimidatie 

melden. 

• Medewerkers dienen zich te realiseren dat het, gegeven de gevoeligheid van de 

problematiek, niet altijd eenvoudig is om opmerkingen of klachten over ongewenst gedrag 

kenbaar te maken. 

• Klachten over ongewenst gedrag worden altijd serieus genomen 

• Binnen twee werkdagen wordt door het bevoegd gezag actie ondernomen richting de dader. 

• Bevorderd wordt dat werknemers aangifte doen en/of strafbare feiten (zoals fysiek geweld 

en bedreiging) worden door het bevoegd gezag zelf bij de politie aangegeven. 

• Ontstane schade wordt op de dader(s) verhaald. 

Voor de uitvoering van deze regeling geldt het principe ‘pas toe of leg uit’: de code wordt door 

iedereen binnen de RSG toegepast en als er goede redenen zijn om de code niet toe te passen wordt 

dat helder gecommuniceerd met de relevante partijen. 

Bij vermoeden en/of melding van de schending van de integriteit wordt afhankelijk van de ernst van 

de klacht een onderzoek ingesteld door de schoolleiding of door een externe klachtencommissie. 

Hoe te handelen bij ongewenst gedrag 
Medewerkers moeten zich veilig kunnen voelen op de werkplek en niet geconfronteerd worden met 

(seksuele) intimidatie in welke vorm dan ook en/of agressie en geweld. Dit is niet alleen wettelijk 

verplicht beleid, maar het is ook beleid waar de RSG N.O.-Veluwe volledig achter staat.  

Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Wat voor de één 

ongewenst is, is voor de ander wellicht een grapje. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat een medewerker zelf grenzen aangeeft bij zowel fysieke als 

verbale uitingen. Het is belangrijk dat we dit bespreekbaar maken en dat we elkaar aanspreken op 

ongewenst gedrag in de breedste zin. Van ongewenst gedrag wordt melding gemaakt via de 

incidentenregistratie van school. Dit maakt het mogelijk tendensen in gedrag te herkennen en op te 

pakken. 

We geven aandacht aan dit onderwerp door jaarlijkse voorlichting en de mogelijkheid dit onderwerp 

te agenderen in het teamoverleg. 



12 
 

 

 

  



13 
 

Leidinggevende 
Je kunt altijd bij je leidinggevende terecht wanneer je ongewenst gedrag ervaart. Hij of zij zal je  

helpen je problemen op te lossen of indien nodig iemand anders inschakelen om te helpen met jouw 

problemen. 

 

Vertrouwenspersonen 
Vaak wordt een drempel ervaren om ongewenste omgangsvormen aan de kaak te stellen. Een 

incident hoeft niet altijd tot een formele klacht te leiden. Het is mogelijk om bij de door de werkgever 

benoemde interne vertrouwenspersoon van je af te praten, te overleggen en het geheel in 

perspectief te zetten. 

De RSG N.O.-Veluwe heeft twee vertrouwenspersonen: 

Helma Cruys en 

Maarten Meijnen 

Bij hen kun je op vertrouwelijke basis je verhaal kwijt en eventuele verdere stappen bespreken. 

Klachtenregeling 
Klachten kunnen ingediend worden volgens de algemene klachtenregeling van de RSG N.O.-Veluwe 

Evaluatie 
De arbowerkgroep evalueert gezamenlijk met de vertrouwenspersonen jaarlijks het aantal 

incidenten en analyseert deze. 

De arbowerkgroep geeft advies over te nemen maatregelen.  
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DEEL 4 - Definities van ongewenst gedrag 
 

Er is sprake van ongewenst gedrag indien een medewerker van de RSG N.O.-Veluwe wordt 

geconfronteerd met ongeacht welke vorm van (non)verbale seksueel getinte aandacht of lijfelijke 

intimiteit die ongewenst, eenzijdig en opgedrongen is, alsmede pesten, laster, geweld of grappen 

met een beschimpende, discriminerende of racistische ondertoon. 

Of iemands gedrag gewenst of ongewenst is, wordt beoordeeld door degene die ermee wordt 

geconfronteerd. Niet de bedoelingen maar de gevolgen zijn hierbij maatgevend.  

Definities van ongewenst gedrag zijn onder andere: 

Toetsingscriteria 
De Arbowet biedt een kader voor het hanteren van toetsingscriteria.  

Pesten 

Herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand zich niet kan verdedigen. Pestgedrag kan 

direct gericht zijn tegen de persoon, bijvoorbeeld kleinerende en vernederende opmerkingen, 

voortdurende kritiek, fysiek aanvallen of bedreigen. Pesten kan ook minder direct: iemand isoleren, 

buitensluiten en negeren of roddelen, kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen 

verspreiden.  

Seksuele intimidatie 

Elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag 

in de werkomgeving, die een werknemer tegen wie het is gericht, als ongewenst ervaar. Dit kan 

verbaal zijn, maar ook non-verbaal; het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen 

(ook via mail, WhatsApp, sms of sociale media), aanstaren of seksueel gerichte gebaren. Daarnaast 

kan seksuele intimidatie fysiek zijn. Dat zijn alle vormen van ongewenst lichamelijk contact: een arm 

om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, aanranden en verkrachten. 

Intimidatie 

Een werknemer angst aanjagen of onder druk zetten door psychisch of fysiek geweld of door te 

dreigen met bijvoorbeeld ontslag of andere sancties. 

Discriminatie: 

Direct of indirect onderscheid op basis van bijvoorbeeld etnische achtergrond, seksuele geaardheid 

of geslacht. Discriminatie kan zich uiten in pestgedrag of (seksueel) intimiderend gedrag. 

Toetsingskader voor discriminatie is de is de Algemene Wet Gelijke Behandeling. De wet gaat uit van 

gelijke behandeling van personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 

ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. 

Agressie en geweld 

Onder agressie en geweld wordt verstaan: Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek, 

verbaal of non-verbaal wordt lastig gevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband 

houden met het verrichten van arbeid.  

 


