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Wat kan ik doen bij ongewenst gedrag?
Wat vervelend dat je ongewenst gedrag ervaart. Gilde opleidingen accepteert ongewenst gedrag
niet. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Ook bij twijfel is het belangrijk om de
juiste stappen te nemen. Hieronder lees je wat je kan doen in het geval dat je ongewenst gedrag
ervaart.
Praat erover!
Jouw welzijn is heel belangrijk. Het is belangrijk om jouw verhaal te doen bij iemand die je
vertrouwt. Het is heel begrijpelijk dat je klachten ervaart als je iets vervelends is overkomen. Praten
lucht op en kan al veel helpen. Er zijn binnen Gilde Opleidingen verschillende personen die je
kunnen helpen:
• Een vertrouwenscontactpersoon
• Jouw trajectbegeleider
• Een docent
• Intern ondersteuner (IO-er)
• Schoolmaatschappelijk werker (SMW’er)
Kies iemand bij wie jij je veilig voelt. Alle medewerkers binnen Gilde hebben een
geheimhoudingsplicht. Zij kunnen advies vragen aan professionals, maar kijken ook met je naar hoe
het met je studie gaat. Ook buiten Gilde kun je met iemand praten als jij dit fijner vindt. Je kan een
afspraak maken bij je eigen huisarts, maar je kan ook terecht bij:
• Slachtofferhulp
• Het Juridisch Loket
Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon is er speciaal voor jou! Diegene luistert naar jouw verhaal en
bespreekt wat je verder zou kunnen doen. Ook kan deze persoon jou begeleiden in je proces. De
vertrouwenscontactpersoon van jouw locatie vind je via je ‘Mijn Gilde’ op de Self Service Desk. Op
de tegel Veiligheid &Privacy- sociale veiligheid staan alle gegevens van de
vertrouwenscontactpersonen. Zij zullen altijd jouw privacy waarborgen en hebben volledige
geheimhoudingsplicht.
Wat gebeurt er met mijn verhaal?
Jij bepaalt wat er gebeurt met de informatie die je hebt gedeeld. Wij houden rekening met jouw
privacy en nemen alleen acties met jouw toestemming. Er wordt niets gecommuniceerd met ouders,
docenten of studenten (alleen als je dit zelf wilt). Je kunt ook een melding doen of een klacht
indienen. Hoe je dit doet lees je later in dit document. Een van onze medewerkers kan je hier ook bij
helpen.
Wat is het verschil tussen een melding of klacht?
Er is een verschil tussen het doen van een melding en het indienen van een klacht.
- Melding: het uiten van en ongenoegen over een ongewenste situatie. Dit kan bij iedere
medewerker of door een melding te maken in het incidentenregistratieformulier via de Gilde
Selfservicedesk (Mijn Gilde). Een melding kan worden afgedaan met een gesprek, maar kan
ook leiden tot een officiële klacht. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van de
klager.
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Klacht: Er zijn drie mogelijkheden om een officiële klacht in te dienen, namelijk bij het College
van Bestuur (CvB), bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) of direct bij de
rechtbank. Een klacht indienen bij het CvB kan rechtstreeks door middel van een brief of via het
Infopunt. Het CvB behandelt de klacht volgens de regeling ongewenste omgangsvormen. Een
anonieme klacht wordt niet behandeld, maar wel genoteerd. Een klacht bij de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs gebeurt eveneens schriftelijk. Het is ook mogelijk om de klacht
door de rechtbank te laten behandelen. Hiervoor dient er een rechtszaak te worden
aangespannen.

Maak een melding!
Een melding maken is de eerste stap om het ongewenste gedrag te stoppen. Ook kan er door de
melding worden gekeken naar passende oplossingen. Zonder melding weet Gilde Opleidingen niet
wat er speelt.
Op deze manieren kun je een melding doen:
➢ Het incidentenregistratieformulier
Via dit formulier kan je een melding doen van ongewenst gedrag. Deze melding wordt,
afhankelijk van waar het precies over gaat, gestuurd naar de juiste persoon. Dit kan jouw
trajectbegeleider zijn, iemand van het expertiseteam maar ook iemand van het Infopunt. Zij
kijken naar een passende oplossing – samen met jou! Hieronder zie je een screenshot van
hoe je deze melding kan doen in Mijn Gilde.

Via de startpagina klik je op ‘’Veilig en Privacy’’. Hier klik je op ‘’Melding Veiligheidsincident’’.
Daarna klik je op ‘’Melding veiligheidsincident’’. Je krijgt dan een formulier. Vul deze in.
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➢ De vertrouwenscontactpersoon
Je kan de vertrouwenscontactpersoon vragen om een melding te doen van het ongewenste
gedrag. Hij of zij gaat dan samen met het expertiseteam in gesprek en laat jou weten hoe
het ongewenste gedrag wordt opgelost.
➢ Andere medewerkers van Gilde Opleidingen
Alle medewerkers van Gilde Opleidingen kunnen je helpen met een melding ongewenst
gedrag. Als je iemand kent die je vertrouwt, vraag deze dan om hulp en kijk samen naar
mogelijke vervolgstappen.
Dien een officiële klacht in
Misschien hebben de eerste twee stappen niet geholpen, of voelt het niet veilig om het op die
manier te doen. Je kan dan een officiële klacht indienen. Dit kan je doen met de hulp van een
vertrouwenscontactpersoon, maar ook zelfstandig of met de hulp van iemand van buiten Gilde
Opleidingen. Een klacht bij Gilde Opleidingen dien je in via het Infopunt via de website of
rechtstreeks door een brief te sturen naar:
Gilde Opleidingen t.a.v. College van Bestuur
Postbus 1094
6040 KB ROERMOND
Leg jouw verhaal goed uit en beschrijf wat je graag zou willen dat er gebeurt. In de regeling
ongewenste omgangsvormen staat een uitgebreide omschrijving over hoe Gilde Opleidingen
hiermee omgaat.

Gilde opleidingen behandelt iedere melding met veel zorg, aandacht en respect voor privacy!

Versie mei 2022
➢ Het College van Bestuur (CvB)
Een beperkt aantal mensen kan de klacht inzien en stuurt het door naar het College van Bestuur. Zij
behandelen de klacht op een eerlijke manier. Het kan zijn dat zij een interne of externe
onderzoekscommissie inzetten om de klacht te behandelen. Zij zullen jou vragen om jouw verhaal
te doen. Na het onderzoek besluit het CvB over de klacht. Binnen 20 dagen word je op de hoogte
gebracht door het college van bestuur.
➢ Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Je kan ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Dit
is een landelijk orgaan dat losstaat van Gilde Opleidingen. Afhankelijk van de aard van jouw klacht
zullen ze ook een klachtenprocedure opstarten en jou hierover informeren. Het kan ook zijn dat ze
je vragen om eerst een klacht in te dienen bij jouw eigen school (als je dit nog niet hebt gedaan). Je
kan deze klacht indienen door een brief te sturen naar het volgende adres:
Stichting Geschillencommissies Onderwijs
t.a.v. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs BVE
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Daarnaast is het mogelijk om een rechtszaak aan te spannen bij de rechtbank.
Kan ik ook anoniem een klacht indienen?
Ja dit kan! De commissie behandelt jouw klacht dan niet, maar maakt er wel een notitie van. Dit is
ook nuttig en blijft niet ongezien. Zowel bij het CvB als bij de Landelijke Klachtencommissie is het
dus mogelijk om anoniem een klacht in te dienen.
Extra informatie
We kunnen ons voorstellen dat je meer zou willen weten over de procedures rondom ongewenst
gedrag. Je kunt hiervoor altijd terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. Ook een andere Gilde
medewerker bij wie jij je vertrouwd voelt kan je helpen aan informatie. De regeling ongewenste
omgangsvormen of andere informatie staat ook op SharePoint.
Wat is ongewenst gedrag?
Onder ongewenst gedrag vallen seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en
radicalisering. Bekijk hieronder de uitleg per soort gedrag.

Seksuele intimidatie
•

Ongewenste seksuele toenadering
→ verzoeken om seksuele gunsten
(verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag)
→ Hier valt ook onder het sturen van
foto’s/filmpjes/berichten met seksueel getinte
inhoud!
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Agressie en geweld
➔ Pesten
➔ Psychisch/fysiek lastigvallen
➔ Bedreigen/aanvallen van anderen

Discriminatie
•

Ongelijke behandeling wegens afkomst,
godsdienst, geslacht, handicap,
levensovertuiging en/of seksuele geaardheid
➔ Dit heeft bijvoorbeeld invloed op
studievoortgang op functioneren op het werk

Radicalisering
•

Het gebruik van geweld om veranderingen in
de samenleving door te voeren
➔ Dit zijn ook uitspraken waaruit blijkt dat iemand
bereid is om geweld te gebruiken.
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