
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleid Verklaring Omtrent Gedrag 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 27 juni 2018 

Versie: 4.0 

Status: Vastgesteld (na goedkeuring door GMR 26-06-2018) 

Proceseigenaar: Werkgroep personeel -> Carola Leliveld 



V.O.G. - beleid 

Versie 4.0 – 27 juni 2018 (vastgesteld) 

2 

Inhoud 
 

 
Inhoud ................................................................................................................. 2 
1. Inleiding en doel .......................................................................................... 3 
2. Uitgangspunten ............................................................................................ 3 
3. Verantwoordelijkheid .................................................................................... 3 
4. Personeelsleden ........................................................................................... 3 
5. Stagiaires .................................................................................................... 4 
6. Betaalde dienstverleners (werken met leerlingen) ............................................ 4 
7. Overblijfmedewerkers en vrijwilligers .............................................................. 4 
8. Overige vrijwilligers / kampouders .................................................................. 5 
9. Praktische uitwerking .................................................................................... 5 
10. Overige punten ............................................................................................ 5 
 

 



V.O.G. - beleid 

Versie 4.0 – 27 juni 2018 (vastgesteld) 

3 

 

1. Inleiding en doel 
 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een 
persoon geen bezwaar of belemmering oplevert voor het gevraagde doel. Een Verklaring Omtrent 

het Gedrag staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’. Iemand die bijv. een justitieel 
verleden heeft vanwege ontucht, zal geen VOG krijgen om leerkracht te worden. Voor iemand die 
bijvoorbeeld op een administratiekantoor werkt, wordt de VOG op andere punten getoetst dan voor 
een vrijwilliger op een school. De VOG heeft geen vaste geldigheidsduur. De verklaring is 
onbeperkt geldig voor het doel van de aanvraag. 
 

De wet bepaalt dat men, om benoemd te worden in het onderwijs, in het bezit moet zijn van een 
(geldige) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geldt ook voor overig (onderwijsondersteunend) 
onderwijspersoneel. Wanneer er geen wettelijke verplichting voor het overleggen van een VOG is 
vastgesteld, kan een werkgever zelf bepalen of hij iemand voor de uitoefening van een bepaalde 

functie vraagt een VOG te overleggen. Een werkgever, instantie of organisatie kan een werknemer 
of persoon verplichten een VOG te overleggen. In dit beleidsdocument wordt hier nader op 

ingegaan.  
 

Het doel is om meer duidelijkheid te geven over op welke wijze hiermee binnen de organisatie 
wordt omgegaan en welke afspraken hierover gelden. 
 

2. Uitgangspunten 
 

De organisatie hanteert de volgende uitgangspunten: 
• Dit beleidsdocument vormt een onderdeel van het veiligheidsbeleid; 
• Voldoen aan de wettelijke regelgeving; 
• De administratieve last zoveel als mogelijk beperken; 
• De organisatie draagt verantwoordelijkheid t.a.v. VOG’s vanaf het begin van de schooldag tot 

en met het einde van de schooldag. De tussenschoolse opvang (TSO) valt hieronder. Het KDV, 

de PSZ en BSO vallen hier niet onder; 
• Alle personeelsleden, in dienst van de organisatie, overleggen een geldige VOG (niet ouder dan 

6 maanden), voorafgaande aan de eerste werkzaamheden. Dit geldt ook voor ‘ingehuurd’ 

personeel, zoals ZZP-ers, die zelfstandig en/of structureel met kinderen werken en voor LIO-
studenten. 

• Het veiligheidsbeleid van de Stichting is van toepassing. 
• Het uitgangspunt is dat begeleiders en/of personeelsleden zich niet met een of meerdere 

leerlingen in afgesloten / (niet transparante) ruimte bevinden. 

3. Verantwoordelijkheid 
 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt primair bij de schooldirecteuren. Het 
bestuur heeft in deze een toezichthoudende rol. Periodiek wordt het beleid getoetst, waarbij ook 

steekproeven kunnen worden gehouden. 
 

4.  Personeelsleden 
Alle personeelsleden, in dienst van de organisatie, overleggen een geldige VOG (niet ouder dan 6 

maanden), voorafgaande aan de werkzaamheden. Deze VOG is van toepassing op alle scholen van 

de organisatie. 
 
De wettelijke basis voor deze doelgroep staat vermeld in de WPO,  
artikel 3: Schoolonderwijs mag, onverminderd het derde lid, slechts worden gegeven door degene 
die in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens. 
Dit geldt ook voor onderwijs ondersteunende werkzaamheden, opgenomen in artikel 3a en voor 

directies, opgenomen in artikel 32, 2a. 
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Bovenstaande geldt ook voor personeelsleden met een tijdelijk dienstverband, projectbenoeming 
etc. De kosten van de VOG worden vergoed vanuit bovenschoolse middelen, na indiening van een 

factuur van betrokkene. 
 

De VOG’s van personeelsleden (originelen) worden bewaard op het bestuurskantoor. In het digitale 
dossier is hiervan een kopie aanwezig. 
 

5. Stagiaires 
 
Alleen LIO-stagiaires (betaald en onbetaald) overleggen een geldige VOG (niet ouder dan 6 
maanden) voorafgaande aan de stage-activiteiten op een van de scholen. Als een LIO-stagiaire van 
de ene naar de andere school van de organisatie gaat, blijft de VOG van kracht en hoeft er geen 
nieuwe VOG te worden aangevraagd. De VOG geldt immers voor alle scholen van de organisatie. 

VO-leerlingen, MBO-studenten, PABO-studenten en evt. overige studenten hoeven geen VOG te 
overleggen. Het mag natuurlijk wel. 
 

6. Betaalde dienstverleners (werken met leerlingen) 
 
Voor alle personen die zich structureel (meer dan 2 weken achter elkaar) en zich professioneel 

inzetten voor de scholen, voor de duur van minimaal 1 x  per week – en met leerlingen werken – 
geldt dat er een VOG nodig is. Hierbij valt te denken aan gedetacheerd personeel, uitzendkrachten, 
ambulant begeleiders, zzp-ers, logopedisten, fysiotherapeuten, schoolmaatschappelijk werk, etc. 
De uitlenende organisatie is hiervoor verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat voor aanvang van de 
eerste werkzaamheden een geldige VOG (niet ouder dan 6 maanden) beschikbaar is bij de 
uitlenende organisatie.  

Dit geldt niet voor schoonmaakpersoneel aangezien schoonmaakpersoneel tijdens werkzaamheden 
niet in contact komt met de leerlingen. 
 

De kosten van de VOG komen voor rekening van de uitlenende organisatie. 

 

7. Overblijfmedewerkers en vrijwilligers 
 
De wettelijke basis voor deze doelgroep staat vermeld in de WPO, artikel 45 lid 1a: 
Diegene die met het toezicht op de leerlingen is belast, als bedoeld in het eerste lid, is in het bezit 

van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke 
gegevens. De verklaring, bedoeld in de eerste volzin, wordt aan het bevoegd gezag overgelegd en 
is op het moment dat zij wordt overgelegd, niet ouder dan twee maanden. 
 

Het gaat hierbij om de overblijfouders en/of – medewerkers, dit zijn volwassenen die zelfstandig en 
structureel met kinderen werken. 
 

Voor wat betreft overblijfouders en/of -medewerkers wordt er onderscheid gemaakt: 
• Als de school het overblijven (TSO) heeft uitbesteed aan een externe organisatie, dan is deze 

organisatie primair verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle ouders of medewerkers een 
geldige VOG (max. 2 maanden) bezitten bij aanvang van de werkzaamheden. De school houdt 
hier toezicht op, in overleg met de leiding van de TSO. Dit gebeurt door middel van het 
opvragen van kopieën van VOG’s. Deze VOG’s (kopie) dienen voor uitvoering van de eerste 
activiteit in het bezit van de schooldirecteur te zijn. 

• Als de school het overblijven (TSO) zelf organiseert, dan is de school verantwoordelijk om 

ervoor te zorgen dat alle ouders een geldige VOG (max. 2 maanden) bezitten bij aanvang van 
de werkzaamheden. In praktische zin wordt bedoeld dat overblijfouders of – medewerkers 
eenmalig een verklaring moeten kunnen overleggen, die niet ouder is dan 2 maanden. Deze 
VOG’s dienen dus voor uitvoering van de eerste activiteit in het bezit van de directeur te zijn. 

De kosten van de VOG voor overblijfouders en/of -medewerkers worden vergoed vanuit 

bovenschoolse middelen. Dit is niet van toepassing indien de school het overblijven heeft 
uitbesteed aan een externe organisatie. In dat geval worden de kosten van de VOG door de 
betreffende organisatie vergoed. 
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8. Overige vrijwilligers / kampouders 
 
Voor wat betreft de inzet van overige vrijwilligers (zoals ‘spelletjesouders’, leesouders, hulp bij het 
documentatiecentrum) geldt dat er altijd directe toezicht is van een leerkracht. Er is daarom geen 

VOG voor deze vrijwilligers nodig.  
Voor ‘kampouders’ geldt echter wel dat er sprake moet zijn van een geldig VOG (niet ouder dan 6 
maanden, voor de 1e keer dat er sprake is van kampleiding). 
 

9. Praktische uitwerking 
 
Personeelsleden Voor aanvang van het eerste dienstverband wordt een VOG aangevraagd. 

Dit is een digitaal proces, waarbij de medewerker van het bestuurskantoor wordt 
gevraagd dit digitaal aan te vragen. 
Voor aanvang van de eerste indiensttreding dient een VOG te worden ingeleverd  
bij:  

1. Het bestuurskantoor (origineel)  

2. De schooldirecteur (kopie opnemen het personeelsdossier) 
Er wordt niet overgegaan tot uitbetaling van het salaris, alvorens er een 
geldige VOG aanwezig is. 

LIO-stagiaires Voor aanvang van de eerste stage-activiteiten dient een VOG te worden ingeleverd  
bij de directeur van de school. Dit bij voorkeur via de opleiding van de student. De  
schooldirecteur bewaart een exemplaar voor de eigen administratie.  

Indien er sprake is van een dienstverband, dan wordt het origineel bewaard bij het  
bestuurskantoor. 

Dienstverleners Voor aanvang van de eerste dienstverlening checkt de schooldirecteur bij de  
uitlenende organisatie of daar een VOG beschikbaar is van de dienstverlener. 
Het gaat hierbij om dienstverleners die met leerlingen werken. 

Overblijfouders 
 

Voor aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten dient een kopie van de  
VOG te worden ingeleverd bij de  directeur van de school. Dit evt. via de  

organisatie die het  overblijven organiseert of via de overblijfcoördinator. De  
schooldirecteur bewaart een exemplaar (kopie) voor de eigen administratie. 

 

10. Overige punten 
 

• Een aanvraag voor een VOG verloopt via een digitaal proces. Het bestuurskantoor is 
gemachtigd om dit aan te vragen. 

• In principe worden de originele VOG’s op het bestuurskantoor of bij de toeleverende 
organisaties (PABO, TSO, dienstverleners) bewaard. 

• Een VOG op de ene school, geldt ook voor de andere school, indien de functie of 
werkzaamheden hetzelfde zijn. Op beide scholen moet tenminste een kopie aanwezig zijn. 

• Van elke schooldirecteur wordt verwacht dat er actuele (minder dan 2 maanden oude) 

overzichten op de school aanwezig zijn van: personeelsleden, LIO-stagiaires, dienstverleners, 
overblijfmedewerkers en vrijwilligers. Desgevraagd kunnen deze overzichten worden getoond 
aan bijv. het bestuur. 

• Het is de verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren om te zorgen voor een correcte 
uitvoering van het beleid. 

• In een benoemingsbrief is vermeld dat ‘de benoeming geldt onder voorbehoud van het 

verstrekken van een geldige VOG’. 
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Bijlage: Toelichting 

 
Het gaat om personen die zich structureel inzetten op de school en/of een dienstverband bij de 

organisatie hebben. 
 

Nr. Omschrijving Wel VOG Geen VOG 

a.  Functies uit het functieboek  bij 1e dienstverband (max. 6 maanden oud)  

b.  PABO-stagiaires LIO bij 1e werkzaamheden (max. 6 maanden oud)  

c.  PABO-stagiaires X  Geen VOG 

d.  MBO-stagiaires X Geen VOG 

e.  VO-stagiaires X Geen VOG 

f.  Gedetacheerd personeel bij 1e werkzaamheden (max. 6 maanden oud) i1  

g.  ZZP-ers bij 1e werkzaamheden (max. 6 maanden oud)   

h.  Uitzendkrachten bij 1e werkzaamheden (max. 6 maanden oud)  

i.  Docent gastlessen > 1 week bij 1e werkzaamheden (max. 6 maanden oud)  

j.  Fysiotherapeuten  bij 1e werkzaamheden (max. 6 maanden oud)  

k.  School Maatschappelijk Werk bij 1e werkzaamheden (max. 6 maanden oud)  

l.  Schoonmakers   Geen VOG 

m.  Overblijfmedewerkers bij 1e werkzaamheden voor de school (max. 2 

maanden oud) 

 

n.  Vrijwilligers onder 
verantwoordelijkheid 
leerkracht (m.u.v. 

kampouders) 

 Geen VOG 

o.  Kampouders bij 1e keer kampleiding (max. 6 maanden oud)  

p.  Medewerkers BSO X Wel bij de 
BSO-
organisatie! 

q.  Medewerkers KDV X Wel bij de 
KDV-
organisatie! 

 
 

                                           
i  

                                           
1 De directeur checkt of de VOG aanwezig is bij de uitlenende organisatie. 


