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Reglement opvang personeel en leerlingen bij 

ernstige incidenten 

Op het moment dat een ernstig incident heeft plaatsgevonden worden terstond de 

vertrouwenspersonen geïnformeerd. Met toestemming van het slachtoffer wordt ook de 

directie op de hoogte gebracht. Als het leerlingen betreft worden de ouders direct 

geïnformeerd. 

 

Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersonen: 

 een luisterend oor; 

 informatie over opvangmogelijkheden; 

 eigen grenzen aangeven, doorverwijzen naar hulpverlenende instanties; 

 vertrouwelijk omgaan met informatie. 
 

Opvangprocedure 

Iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en de eerste opvang te regelen. 

 

Contact met het slachtoffer 

 Dit is in eerst instantie de taak van de vertrouwenspersonen. 

 Het slachtoffer kan zelf aangeven met wie hij of zij over het voorval wil praten. 
 

Terugkeer op school 

 Dit wordt in overleg bepaald met de directie. De directie geeft ook aan welke vormen en 

mogelijkheden er zijn ten aanzien van begeleiding. 

 De directie of vertrouwenspersonen houden regelmatig contact. Aan de hand daarvan 

wordt bekeken wanneer terugkeer op school mogelijk is. 
 

Ziekmelding 

De betrokkene wordt ziekgemeld (afhankelijk van de ernst van de situatie), waarbij wordt 

aangegeven dat de aard van de ziekte ten gevolge van het werk is. 

 

Materiele schade 

 Het vaststellen van eventuele materiele schade gebeurt in eerste instantie door de 
directie. 

 De directie zorgt voor snelle afwikkeling van schadevergoeding. 
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 Bij blijvende arbeidsongeschiktheid geldt de normale verzekering van het slachtoffer, 

tenzij de organisatie onzorgvuldigheid of nalatigheid te verwijten valt. 
 

Melding bij de politie 

Bij een misdrijf wordt altijd door de werkgever aangifte gedaan bij de politie. 

 

Arbeidsinspectie 

De directie kan – afgezien van de wettelijke verplichtingen – besluiten dat de arbeidsinspectie 

ingeschakeld wordt. Melding bij de arbeidsinspectie dient in ieder geval plaats te vinden indien 

er sprake is van ernstig ongeval (definitie ernstig ongeval: indien iemand lichamelijk en/of 

geestelijk schade aan de gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur na het ongeval leidt 

tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel 

blijvend zal zijn; Artikel 9 Arbowet).  

 

 
Vastgesteld door het bevoegd gezag op 25 maart 2011 

Met instemming van de MR d.d. 17 maart 2011 

 
 


