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• Preventie van ongewenst gedrag



pag. 2 van 8

Klachtenregeling

Art 1:  termen
In deze regeling wordt verstaan onder:

a. instelling; Grafische Cursussen | Option One
b. bevoegd gezag: Angelo Spiler en/of een door 

hem aangewezen persoon
c. klager: een (ex-)cursist/deelnemer, een ouder/

voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)
cursist/deelnemer, (een lid van) het docenten-
team, (een lid van) het bevoegd gezag of een 
anderszins functioneel bij Grafische Cursussen 
| Option One betrokken persoon, zoals een vrij-
williger, stagiair en leraar in opleiding

d. verweerder: (een lid van) het docententeam, 
(een lid van) het bevoegd gezag of een anders-
zins functioneel bij de instelling betrokken 
persoon, tegen wie een klacht is ingediend

e. klacht: klacht over (nagelaten) gedragingen en 
beslissingen van de verweerder

f. klachtencommissie: Nederlandse Raad voor 
Training en Opleiding (NRTO)

Art 2:  Voorfase klachtindiening
1.  Een klager die een probleem op of met de instel-

ling ervaart, neemt contact op met degene die het 
probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van 
het probleem zich daartegen verzet.

2.  Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, 
legt de klager het probleem ter oplossing voor 
aan het bevoegd gezag.

3. De klager kan het probleem bespreken met de 
contactpersoon of de vertrouwenspersoon.

4.  Als het probleem niet is of wordt opgelost kan een 
klacht worden ingediend als bedoeld in artikel 6.

Art 3:  De contactpersoon
5.  Het bevoegd gezag van de instelling wijst de con-

tactpersoon aan.

6.  De contactpersoon informeert de klager over 
de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. 
Als de klager een klacht wil indienen, verwijst de 
contactpersoon de klager naar de vertrouwens-
persoon. Klager heeft het recht om de contact-
persoon als vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Art 4:  De vertrouwenspersoon
7.  De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door 

bemiddeling kan worden opgelost.

8.  De vertrouwenspersoon kan de klager begelei-
den bij het indienen van de klacht als de klager 
daarom verzoekt.

9.  De vertrouwenspersoon informeert de klager over 
instanties of instellingen die de klager behulpzaam 
kunnen zijn bij het oplossen van problemen die 
samenhangen met de klacht en begeleidt de klager 
zo nodig bij het leggen van contact.

10.  De vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag 
gevraagd en ongevraagd adviseren indien signa-
len die hem bereiken daar aanleiding toe geven. 
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Art 5:  Het indienen van 
een klacht

11.  De klager kan een klacht indienen bij het be-
voegd gezag.

12. Het klaagschrift bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de klager;
b. de naam van verweerder;
c.  een omschrijving van de klacht en de datum/

periode waarop de klacht betrekking heeft;
d.  zo nodig een afschrift van de op de klacht be-

trekking hebbende stukken;
e. de dagtekening.

13.  De klacht dient binnen een half jaar na de ge-
draging of beslissing te worden ingediend, tenzij 
de klachtencommissie anders beslist.

14.  De klager kan zich bij het indienen en bij de 
behandeling van de klacht laten bijstaan door 
een gemachtigde.

15.  Het bevoegd gezag bevestigt schriftelijk de ont-
vangst van de klacht.

Art 6:  Behandeling van de klacht 
door het bevoegd gezag

16.  Als klager zijn klacht indient bij het bevoegd 
gezag, kan dit de klacht zelf afhandelen.

17.  Het bevoegd gezag meldt in dat geval klager en 
verweerder welke stappen het gaat zetten om 
de klacht af te handelen.

18.  Als de behandeling van de klacht door het be-
voegd gezag naar het oordeel van de klager niet 
tot een oplossing heeft geleid, kan de klager de 
klacht indienen bij de klachtencommissie.

19.  Als het bevoegd gezag de behandeling van de 
klacht niet zelf ter hand neemt, verwijst het be-
voegd gezag de klager naar de klachtencom-
missie.

Art 7:  De klachtencommissie
Grafische Cursussen | Option One zal uiterlijk 1 ja-
nuari 2021 aangesloten zijn bij deNederlandse Raad 
voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO zal ook 
worden ingeschakeld indien het lidmaatschap nog 
niet is afgerond.

Op de behandeling van klachten die worden voor-
gelegd aan de klachtencommissie is het Reglement 
van de NRTO van toepassing.

Art 8:  Informatieverstrekking 
aan de LKC

Docenten en personeel in dienst van of uitvoerder 
van het bevoegd gezag zijn verplicht door de NRTO 
gevraagde informatie te verstrekken en omtrent 
het verzoek daartoe en de informatieverstrekking 
vertrouwelijkheid in acht te nemen. Deze verplich-
tingen gelden ook voor het bevoegd gezag.

Art 9:  Beslissing op advies
20.  Binnen vier weken na ontvangst van het advies 

van de klachtencommissie deelt het bevoegd 
gezag aan de klager, de verweerderen de klach-
tencommissie schriftelijk en gemotiveerd mee of 
hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht 
deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel 
maatregelen neemt en zo ja welke.

21.  Deze termijn kan met ten hoogste vier weken 
worden verlengd. Deze verlenging meldt het 
bevoegd gezag met redenen omkleed aan de 
klager, de verweerder en de klachtencommissie.
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Art 10:  Artikel 12: 
Vertrouwelijkheid

22.  Iedereen die bij het indienen en behandelen van 
de klacht betrokken is, is verplicht vertrouwelijk-
heid in acht te nemen.

23.  De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft be-
staan, ook als de betrokkene niet meer onder 
de werking van de klachtenregeling valt.

Art 11:  Wijziging van het 
reglement

Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden 
gewijzigd na overleg met de vertrouwenspersoon.

Art 12:  Overige bepalingen
24.  In gevallen waarin de regeling niet voorziet, 

beslist het bevoegd gezag.

25.  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Klach-
tenregeling Grafische Cursussen | Option One’.
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Preventie van ongewenst gedrag

1.  Binnen Grafische Cursussen | Option One wordt 
agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pes-
ten en ander ongewenst gedrag –op welk niveau 
dan ook– niet geaccepteerd. Deze regeling beoogt 
willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling 
binnen ons opleidingsinstituut te voorkomen en 
te bestrijden. Cursisten, docenten of anderszins 
functioneel bij Grafische Cursussen | Option One 
betrokken personen, zoals vrijwilligers, stagiaires 
en leraren in opleiding die onverhoopt toch te 
maken krijgen met dit soort van ongewenst gedrag 
wordt de gelegenheid gegeven om daaraan een 
einde te maken.

2.  Binnen ons opleidingsinstituut wordt op de daar-
voor geëigende wijze(n) en met de daartoe ge-
eigende middelen actief beleid gevoerd op het 
gebied van preventie en bestrijding van welke 
agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) in-
timidatie op het werk dan ook.

3.  Grafische Cursussen | Option One houdt zichzelf 
verplicht tot het voeren van een samenhangend 
beleid, dat agressie, geweld, discriminatie, (sek-
suele) intimidatie en ander ongewenst gedrag 
voorkomt en bestrijdt.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
4.  Grafische Cursussen | Option One wijst een in-

terne en een externe vertrouwenspersoon onge-
wenst gedrag aan. Deze vertrouwenspersonen 
zullen worden belast met de eerste opvang van 
personen met klachten over agressie, geweld, 
discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander on-
gewenst gedrag die daarover willen praten. Deze 
personen zullen in ieder geval het vertrouwen 

moeten genieten van het alle betrokkenen binnen 
het opleidingsinstituut. Zij moeten gemakkelijk 
aanspreekbaar en toegankelijk zijn, vertrouwelijk 
met informatie om kunnen gaan en bij voorkeur 
kennis en ervaring hebben op het terrein van 
individuele hulpverlening.

Vertrouwenspersonen
5.  De interne vertrouwenspersoon is: Angelo Spiler: 

0622117709. De externe vertrouwenspersoon 
wordt door de NRTO aangewezen.

taken vertrouwenspersonen 
ongewenst gedrag
6.  De vertrouwenspersonen zullen de persoon die 

een klacht heeft inzake agressie, geweld, discrimi-
natie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst 
gedrag aanhoren, bijstaan, begeleiden en van 
advies dienen.

7.  De vertrouwenspersonen zullen –in overleg met 
de klager– onderzoek doen en in overleg met de 
betrokkenen trachten tot een oplossing van het 
gesignaleerde probleem te komen.

8.  De vertrouwenspersonen zullen de klager des-
gewenst ondersteunen bij het indienen van een 
klacht bij de klachtencommissie en/of –indien 
het een strafbaar feit betreft– bij het doen van 
aangifte bij de politie.

9.  De vertrouwenspersonen verrichten geen hande-
lingen ter uitvoering van hun taken dan na overleg 
met –en toestemming van– de betrokkene die de 
klacht heeft ingediend. De vertrouwenspersonen 
zijn voor de uitvoering van hun taken uitsluitend 



pag. 6 van 8

verantwoording schuldig aan de directie, waarbij 
de vertrouwelijkheid van informatie gerespecteerd 
wordt. Grafische Cursussen | Option One dient 
ervoor te zorgen dat de vertrouwenspersonen 
in de gelegenheid zijn om vertrouwelijke wijze 
schriftelijk, mondeling en telefonisch te worden 
geraadpleegd.

10.  De vertrouwenspersonen dienen bij de uitoe-
fening van hun taken ook rekening te houden 
met de rechten van de (vermoedelijke) dader.

11.  De vertrouwenspersonen zullen de directie ge-
vraagd en ongevraagd adviseren op het gebied 
van preventie en bestrijding van seksuele inti-
midatie.

De klachtencommissie ongewenst 
gedrag
12.  De klachtencommissie ongewenst gedrag zal 

op verzoek van Grafische Cursussen | Option 
One worden samengesteld en uitgevoerd door 
de NRTO. Deze klachtencommissie neemt alle 
klachten over agressie, geweld, discriminatie, 
(seksuele) intimidatie en ander ongewenst ge-
drag in behandeling, met uitzondering van ano-
nieme klachten.

13.  De directie verschaft de klachtencommissie, in 
overleg, middelen die nodig zijn voor een goede 
uitoefening van deze functie.

Klachtenprocedure ongewenst gedrag
Indiening klacht
14.  Een klacht over agressie, geweld, discriminatie, 

(seksuele) intimidatie en ander ongewenst ge-
drag wordt door de klager schriftelijk ingediend 
bij de klachtencommissie. De klager en degene(n) 
over wie is geklaagd, ontvangen een exemplaar 

van dit hoofdstuk van het reglement dat over de 
klachtenprocedure handelt.

15.  Anonieme klachten kunnen niet in behandeling 
worden genomen door de klachtencommissie.

Onderzoek
16.  De klachtencommissie stelt een onderzoek in 

naar iedere bij haar ingediende klacht omtrent 
agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimi-
datie en ander ongewenst gedrag. De klachten-
commissie heeft recht op alle informatie van de 
zijde van Grafische Cursussen | Option One die 
ze bij de vervulling van haar taak nodig heeft.

17.  Binnen één maand na ontvangst van de klacht 
hoort de klachtencommissie afzonderlijk de be-
trokkene die de klacht heeft ingediend en andere 
betrokkenen, waaronder degene(n) over wie is 
geklaagd.

18.  De klager en degene over wie is geklaagd, hebben 
het recht zich door een raadsman of -vrouw te 
laten bijstaan en inzage te krijgen in de relevante 
stukken. De klachtencommissie is verplicht de 
klager en degene over wie geklaagd is te horen. 
De commissie is bevoegd ook anderen te horen.

19.  De commissie kan besluiten een onderzoek te 
laten plaatsvinden door deskundigen. De kosten 
hiervan komen voor rekening van de Grafische 
Cursussen | Option One.

20.  De klager en degene over wie geklaagd is, worden 
in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen 
van elkanders standpunten en om daarop te 
reageren.

21.  De zittingen van de klachtencommissie zijn be-
sloten.
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22.  Van iedere zitting wordt een schriftelijk rapport 
opgemaakt dat door alle betrokkenen voor ge-
zien wordt ondertekend. Indien een betrokke-
ne dit weigert, wordt de reden daarvan in het 
rapport vermeld.

23.  Na afronding van het onderzoek wordt een 
schriftelijke rapportage opgesteld die aan de 
directie en aan de direct betrokkenen zal worden 
toegezonden.

tijdelijke voorzieningen
24.  Zowel bij aanvang van de procedure als gedu-

rende de looptijd van het onderzoek kan de 
klachtencommissie Grafische Cursussen | Op-
tion One verzoeken om tijdelijke voorzieningen 
te treffen. Het opleidingsinstituut zal daaraan 
gevolg geven indien dit voor het welzijn van de 
klager en/of enige ander medewerker of betrok-
kene – waaronder tevens begrepen degene(n) 
over wie is geklaagd – noodzakelijk is.

Oordeel
25.  De klachtencommissie beslist met meerderheid 

van stemmen.

26.  De klachtencommissie brengt zo spoedig moge-
lijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de 
klacht is ingediend, een schriftelijke rapportage 
uit aan de directie.

27.  De rapportage bevat in ieder geval:

– de naam van de klager
– de naam van degene over wie is geklaagd
– wie door het ongewenste gedrag is/zijn getroffen
– een beschrijving van de klacht;
– de beoordeling van de commissie over de aan-

nemelijkheid van de klacht

– een advies aan Grafische Cursussen | Option 
One inzake te nemen maatregelen (waaronder 
eventuele sancties) in het concrete geval

– een advies aan Grafische Cursussen | Option One 
inzake te nemen maatregelen in het algemeen

28.  Indien de genoemde termijn wordt overschre-
den, ontvangt de klager en degene over wie is 
geklaagd, daarvan bericht met opgave van de 
afhandelingsduur.

29.  Een afschrift van de schriftelijke rapportage wordt 
aan de direct betrokkenen gestuurd alsmede aan 
de vertrouwenspersonen indien zij bij de klacht 
betrokken waren.

Sancties en maatregelen
30.  Binnen 14 dagen na ontvangst van de rappor-

tage van de klachtencommissie zal de directie 
een beslissing nemen over de te nemen maat-
regelen op individueel niveau. De directie zal 
daarbij het advies van de klachtencommissie 
als uitgangspunt nemen. Als de directie afwijkt 
van het advies, dan zal zij dat in overleg met de 
klachtencommissie doen en dan zal zij dat met 
redenen omkleed in de schriftelijke beslissing 
motiveren.

31.  Afhankelijk van de zwaarte van de klacht(en) kun-
nen door de directie onder andere de volgende 
sancties worden opgelegd aan degene tegen wie 
een gegronde klacht is gericht:

– een schriftelijke berisping
– een schorsing
– een geldboete
– overplaatsing
– ontslag
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32.  Indien blijkt dat de geuite klacht ongegrond is, 
dan zal de directie de nodige maatregelen nemen 
om de situatie op de werkplek te normaliseren. 
De klachtencommissie zal daarover advies wor-
den gevraagd.

33.  Indien sprake is van een bewuste valse klacht, 
dan zal de directie gepaste maatregelen nemen 
om degene tegen wie de klacht is gericht te 
rehabiliteren. Ook zullen gepaste maatregelen 
genomen worden tegen degene die de valse 
klacht bewust heeft ingediend. De klachtencom-
missie zal daarover om advies worden gevraagd.

De beslissing
34.  Een afschrift van de beslissing wordt aan de 

direct betrokkenen gestuurd.

Niet eens met de beslissing
35.  Indien één van de betrokkenen het niet eens is 

met de beslissing van de directie dan kan deze 
zich rechtstreeks wenden tot de directie met een 
met redenen omkleed schriftelijk bezwaar. De 
directie zal binnen 14 dagen schriftelijk op het 
bezwaar reageren.

36.  Indien de reactie van de directie niet bevredigend 
is voor de betrokkene, dan kan hij zich wenden 
tot de bevoegde rechter.

Geheimhouding
37.  Alle betrokkenen dienen de gegevens die hen 

ter kennis worden gesteld strikt vertrouwelijk 
te behandelen. Deze geheimhouding geldt in 
beginsel niet voor het advies van de klachten-
commissie en de uiteindelijke beslissing van 
Grafische Cursussen | Option One.


