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Artikel 1: Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
 

a. het Meldpunt:  
een onafhankelijke commissie die als zodanig door het  College van Bestuur is aangewezen;  
 

b. Klokkenluider: 
de persoon die een vermoeden van een misstand wil melden, hierna ook ‘melder’ 
 

c. Vertrouwenspersoon: 
de door het bevoegd gezag aangestelde externe vertrouwenspersoon, waartoe de klokkenluider 
zich te allen tijde kan wenden 
 

d. College van Bestuur: 
Het orgaan als bedoeld in art. 9.1.4., lid 1 Wet Educatie en Beroepsonderwijs en art. 6, lid 1 onder 
a. van de Statuten van de Stichting Arcus College, tevens bevoegd gezag 
 

e. Raad van Toezicht: 
Het orgaan als bedoeld in art. 9.1.4., lid 1 Wet Educatie en Beroepsonderwijs en art. 6 lid 1 onder b. 
van de Statuten van de Stichting Arcus College 
 

f. een vermoeden van een misstand: 
een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot ROC Stichting Arcus College 
omtrent:  
-      Een (dreigend) strafbaar feit;  
-      Een (dreigende) schending van regelgeving of beleidsregels;  
- Het (dreigen van) misleiden van publieke organen zoals bijvoorbeeld justitie;  
- Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of  
- Het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.  

  
Deze regeling is niet bestemd voor: 

 het melden van persoonlijke klachten van medewerkers over hen persoonlijk betreffende 
aangelegenheden in verband met de arbeid;  

 het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale werk activiteiten; 

 het uiten van kritiek op door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.  
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Interne procedure  
 
 
Artikel 2: Interne melding  
2.1  De persoon (hierna: melder) die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit bij zijn 

direct leidinggevende of, indien hij melding aan zijn direct leidinggevende niet wenselijk acht, bij 
diens leidinggevende of bij de door het College van Bestuur aangewezen 
 vertrouwenspersoon.  

 
2.2  De leidinggevende of vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het College van Bestuur 

onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de 
datum waarop de melding ontvangen is. De melder kan de leidinggevende of de 
vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij het College van Bestuur of de leidinggevende niet 
bekend te maken. Hij/zij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.  

 
2.3 Indien en voor zover de melding van een vermoeden van een misstand betrekking heeft op het 

College van Bestuur zal deze rechtstreeks aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht worden 
gericht. 

 
2.4  Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt het College van 
 Bestuur dan wel de Raad van Toezicht onverwijld een onderzoek in.  
 
2.5  Het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht zendt aan de persoon, die een vermoeden 

van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het 
gemelde vermoeden van een misstand en het moment waarop de melder het vermoeden heeft 
gemeld. Indien de melder verzocht heeft zijn identiteit niet bekend te maken, wordt een 
ontvangstbevestiging van de melding aan de vertrouwenspersoon gezonden.  

 
 
Artikel 3: Standpunt  
3.1  Het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht stelt de melder dan wel, indien de melder 

heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken, de vertrouwenspersoon binnen zes weken 
schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand.  

 
3.2  Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan de afhandeling voor ten 
 hoogste vier weken worden verdaagd. Het College van Bestuur stelt de melder dan wel de 
 vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis.  
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Externe procedure  
 
 
Artikel 4: Het Meldpunt 
Het Meldpunt heeft tot taak een door de melder gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en 
het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht daaromtrent te adviseren.  
 
 
Artikel 5: Samenstelling Meldpunt 
5.1. De voorzitter van de Klachtencommissie Arcus College is, rekening houdend met de aard van de 
 voorgelegde casus, verantwoordelijk voor de samenstelling van het Meldpunt. 
 Het Meldpunt wordt per casus samengesteld uit de leden van Klachtencommissie Arcus College. 
5.2. De Klachtencommissie Arcus College bestaat uit een voorzitter en zes leden, waaronder de plv. 
 voorzitter.  Ten behoeve van klachten aangaande de unit Educatie/Trajectbureau worden, als 
 uitzondering op het bepaalde in artikel 6, lid 2, sub c., twee leden aan de commissie toegevoegd 
 vanuit de unit, zulks conform de bepalingen van de toepasselijke keurmerken daaromtrent.  
5.3. In de Klachtencommissie Arcus College dienen zowel mannen als vrouwen zitting te hebben. 
5.4. De Klachtencommissie Arcus College dient zo te zijn samengesteld, dat voldaan wordt aan de 
 eisen van onafhankelijkheid en objectiviteit. 
5.5. Het Meldpunt heeft steeds zitting met drie leden, waaronder de (plaatsvervangend) voorzitter.  
5.6. Het Meldpunt wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, niet zijnde lid van de Commissie. 
 
 
Artikel 6: Eisen leden Klachtencommissie Arcus College 
6.1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Arcus College: 

a. zijn jurist; 
b. hebben ruime ervaring met het voorzitten van een commissie; 
c. hebben affiniteit met de regelgeving betreffende één of meer van de thema’s die vallen onder 

de werkingssfeer van de Klachtencommissie; 
d. zijn niet werkzaam bij de instelling; 
e. zijn van onberispelijk gedrag; 
f. overleggen een geldige Verklaring Omtrent Gedrag, voor zover zij niet in actieve dienst zijn van  

de Rechterlijke Macht. 
6.2. De leden van de Klachtencommissie Arcus College: 
 a. hebben zicht op en kennis van het onderwijsmilieu; 
 b. beschikken over voldoende psychosociale kennis; 
 c. zijn niet werkzaam bij de instelling; 
 d. zijn van onberispelijk gedrag; 
 e.  overleggen een geldige Verklaring Omtrent Gedrag, voor zover zij niet in actieve dienst 
  zijn van  de Rechterlijke Macht. 
 
 
Artikel 7: Benoeming en ontslag Klachtencommissie Arcus College 
7.1.  De leden worden door het College van Bestuur voor een termijn van vier jaar benoemd en zijn  bij 

 het verstrijken daarvan telkens terstond herbenoembaar. 
7.2.  De leden worden voor de helft voorgedragen door het College van Bestuur en voor de helft door 

 de Ondernemingsraad. 
7.3.  De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden door de leden gezamenlijk voorgedragen. 
7.4.  De ambtelijk secretaris wordt door het College van Bestuur telkens voor een periode van vier jaar 

 aangewezen. 
7.5.  Op verzoek van een lid zal hem door het College van Bestuur ontslag worden verleend. 
7.6.  Een lid zal worden ontslagen uit zijn functie als:  
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a. hij uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen dan 
wel niet meer voldoet aan de eisen zoals opgenomen bij artikel 6; 

b. hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld; 
 
Alvorens ontslag op grond van sub a dan wel sub b wordt verleend, zal het lid van dit voornemen tot 
ontslag in kennis worden gesteld en wordt hij in de gelegenheid gesteld zich ter zake te doen horen. 
 

 
Artikel 8: Melding bij het Meldpunt  
8.1  De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij het Meldpunt, indien:  
 a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 3;  
 b. hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel 3.  
8.2  De melder kan het Meldpunt verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij/zij kan dit  
 verzoek te allen tijde herroepen.  
 
 
Artikel 9: Ontvangstbevestiging en onderzoek  
9.1  Het Meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een  

misstand aan de melder die het vermoeden heeft gemeld en stelt het College van Bestuur dan wel 
de Raad van Toezicht op de hoogte van de melding.  

9.2  Indien het Meldpunt dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een  
 onderzoek in.  
9.3  Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een misstand is het 
 Meldpunt bevoegd bij het College van Bestuur alle inlichtingen in te winnen die het voor de 
 vorming van zijn advies nodig acht.  
9.4  Het Meldpunt kan het onderzoek opdragen aan één van de leden.  
9.5  Wanneer de inhoud van bepaalde door het College van Bestuur verstrekte informatie vanwege het 
 vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het Meldpunt dient te blijven, wordt dit 
 aan het Meldpunt meegedeeld.  
9.6 Indien en voor zover de melding van een vermoeden van een misstand bij het Meldpunt betrekking 

heeft op een van de leden van het College van Bestuur zal het College van Bestuur de Voorzitter 
van de Raad van Toezicht hierover informeren. 

 
 
Artikel 10: Niet ontvankelijkheid  
Het Meldpunt adviseert het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht gemotiveerd de melding niet 
ontvankelijk te verklaren indien:  

a. de misstand niet van voldoende gewicht is;  
b. de melder de procedure bedoeld in artikel 2 niet heeft gevolgd; of  
c. de melder de procedure bedoeld in artikel 2 wel heeft gevolgd, maar de termijnen bedoeld in 

artikel 3 nog niet zijn verstreken.  
 
 
Artikel 11: Inhoudelijk advies van het Meldpunt  
11.1  Indien het gemelde vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt het Meldpunt binnen  
 zes weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand  

neer in een advies aan het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht. Het Meldpunt bericht 
de melder dat een advies is uitgebracht.  

11.2 Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt dit door het Meldpunt  
 aan het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht meegedeeld en kan deze  

termijn met ten hoogste vier weken worden verlengd. Het College van Bestuur dan wel de  
Raad van Toezicht stelt de melder hiervan schriftelijk in kennis.  
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11.3  Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel  
 vertrouwelijke karakter van aan het Meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende  
 wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die het Meldpunt geëigend acht,  
 tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.  
11.4 Kosten van de openbaarmaking komen ten laste van Stichting Arcus College. Het advies wordt niet 
 eerder openbaar gemaakt dan nadat het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht zijn 
 nadere standpunt aan de melder die het vermoeden van een misstand heeft gemeld, heeft 
 meegedeeld.  
 
 
Artikel 12. Nader standpunt  
12.1  Het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht stelt op basis van het advies van het 

Meldpunt bedoeld in artikel 10 en 11, binnen twee weken een nader standpunt vast, en stelt de 
melder dan wel, indien de melder heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken  
aan het College van Bestuur, de vertrouwenspersoon daarvan schriftelijk op de hoogte.  

 
12.2  De melder dan wel de vertrouwenspersoon ontvangt tevens een afschrift van het  

advies, als bedoeld in artikel 10  en 11, met inachtneming van het eventueel vertrouwelijk  
karakter van aan het Meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke  
bepalingen.  

 
 
Artikel 13. Rechtsbescherming 
Vanaf het moment van melding, zal de klokkenluider op geen enkele wijze benadeling ondervinden van zijn 
meldingshandeling. Represailles van medewerkers ten opzichte van de melder als gevolg van het melden 
worden door de instelling niet geaccepteerd. 
 
 
Artikel 14. Jaarverslag  
14.1  Jaarlijks wordt door de Klachtencommissie Arcus College een verslag opgemaakt van de 
 werkzaamheden van het Meldpunt. 
14.2 In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake  geldende  

wettelijke bepalingen gemeld: 
 a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;  
 b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;  
 c. het aantal onderzoeken dat het Meldpunt heeft verricht; en  
 d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen die het Meldpunt heeft uitgebracht.  

14.3  Dit jaarverslag wordt aan de het Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar 
gemaakt.  

 
 
Artikel 15. Inwerkingtreding  
Deze regeling is gewijzigd en vastgesteld op 12 december 2012. 
 
 


