Denk je dat
er iets niet klopt?
Je bent een leerling van het Fons Vitae, het Ignatius of het Nicolaas. En
je hebt de indruk dat er iets ergs aan de hand is op school. Dan kun je
gebruikmaken van de klokkenluidersregeling van
Stichting V.O. Amsterdam-Zuid.

Wat is een klokkenluider?
Je bent een klokkenluider als je symbolisch de klok luidt om een misstand aan
de kaak te stellen. Je merkt dat er iets serieus mis is en wilt dit openbaar maken.

Om wat voor zaken gaat het?
Je ziet dat de wet overtreden wordt, dat er bewust geld verspild wordt of dat er een gevaar
is voor de volksgezondheid, de veiligheid, het milieu of het goed functioneren van de
school. Of je hebt ontdekt dat er informatie over dat soort dingen wordt achtergehouden.
Het gaat dus niet om een persoonlijke klacht (zoals bij pestgedrag of discriminatie) of
kritiek op het beleid van de school.

Hoe meld je een misstand?
Als je naar de klachtencommissie stapt, hoef je gelukkig niet
zelf uit te zoeken hoe het allemaal werkt, want je kunt terecht
bij onze speciale vertrouwenspersoon.

●● Denk eerst goed na of het zin heeft. Het effect op de

school kan groot zijn, dus het maatschappelijk belang
moet zwaar wegen en je moet genoeg bewijs hebben.

●● Ben je zeker van je zaak, neem dan contact op met de

vertrouwenspersoon. Diegene zal altijd de (raad van
toezicht van de) stichting inlichten; jullie bepalen samen
hoe en wanneer dit gebeurt.

●● Als je dat wilt, kun je anoniem blijven.
●● Lijkt je melding gegrond, dan volgt er een onderzoek.
●● Binnen acht weken krijg je een inhoudelijke reactie van de
(raad van toezicht van de) stichting.

Je vindt de contactgegevens van de
vertrouwenspersoon op www.svoaz.nl.

Hulp van
buiten
Durf, kun of wil je niks zeggen tegen
de school of de stichting? Of ben je
het oneens met hoe de stichting is
omgegaan met je melding?

●●Als het om een strafbaar feit gaat,
kun je terecht bij de politie.

●●Je kunt ook een klacht indienen bij

de Commissie melden van een
misstand in het onderwijs. Deze
commissie doet onderzoek en stelt
een adviesrapport op met aanbevelingen. Je blijft anoniem en alleen
jijzelf en (de raad van toezicht van
de) stichting krijgen dit rapport te
zien. Daarna hoor je wat de stichting
met je melding gaat doen.

